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lMPRIMIRAM-SE DUZENTOS EXEM
PLARES DESTA TESE, NUMERADOS 
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§ ÚNICO, DA LEI N. 114, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 1935. OS NUMERA
DOS DE 51 A 200 DES TINAM-SE Ã 

CIRCULAÇÃO, FORA DO COMtRCIO. 

113 

j 



Tendo a ventura de convi
ver nurria família em que o pro
blema do índio é Religião, ins
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gina os nomes do 
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ESCALA, RITMO E MELODIA 
NA MúSICA DOS íNDI OS BRAS ILEIROS 

I 

A música dos índios brasileiros, como toda música 
dos primitivos, é constituida pela indefinida r epetição 
de um curto motivo, muito mais caracteristicamente 
rítmico do que melódico. KARL voN DEN STEINEN refere
se à "invariavel monotonia do cantar, do chocalhar e 
do sapatear" dos bacairís (42, vol. XXXVII, pg. 82); 
mas acrescenta que essa uniformidade, justamente, é 
que o impressionou, envolvendo-o em simpática atra
ção. 

Em que consiste, porem, a música de nossos ín
dios? Em que escalas, em que princípios rítmicos é 
baseada? Emprega a série de cinco sons, sem segundas 
menores, conhecida pelo nome de escala pentafónica, 
que caracteriza as mais remotas culturas musicais do 
planeta? Intervalos menores que o semitom, como a 
música do Oriente? Reconhece a noção de tempo forte 
e tempo fraco? Vamos tentar por um pouco de ordem 
nesses e em alguns outros pontos e observá-los, com 
ânimo estudioso, não sem fazer, previamente, alguns 
reparos ao que alega L uc1AN0 GALLET em seus Estudos 
de Folclore, duvidando da legitimidade da notação mu
sical com que viajantes e etnógrafos nos t ransmitiram 
os espécimes de música indígena sobre os quais t ra
balharemos. 
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Referindo-se, especialmente, aos exemplos musicais 
da Rondônia, de RoQUETTE-PINTO, notados pelo sr. As
TOLFO TAVARES, segundo a coleção de fonogramas tra
zidos para o Museu Nacional pela Missão Rondon, GAL
LET afirma que essa notação "falseia completamente 
todo o feitio e estrutura" da música dos fonogramas 
(11, pg. 44). E, de uma audição desses mesmos fono
gramas, conclue que a música do índio difere da nossa 
no seguinte (11, pg. 44) : 

1 º ) A escala, que lhe pareceu formada por inter
valos diversos dos nossos; quartos de tom, talvez; 

2º) Como consequência, diversidade de sistema 
harmônico. Diz ter ouvido cantos a várias vozes, con
trapontados; bem entendido, com meios que não se 
assemelham nem de longe ao que podemos imaginar; 

3°) Quadratura rítmica sem relação alguma com 
a nossa. 

Deter-nos-emos no exame do primeiro e do último 
ponto, já que o segundo é passivo, todos os que se de
dicam aos estudos históricos de música sabendo que os 
povos dos chamados períodos monódicos tambem co
nheciam um acompanhamento ou multiplicação de 
vozes cujos princípios, por falta de notação conveniente 
(em grande parte sendo deixado esse processo às fa
culdades de improvisação do cantor ou instrumentista), 
não puderam, ainda, ser exatamente averiguados. Nada 
ha de espantar, pois, nessas rudimentares e inconcien
tes (do ponto de vista da simultaneidade dos sons) 
tentativas de polifonia aborígene, aliás notadas, às ve
zes, pelo próprio sr. ASTOLFO TAVARES (34, pgs. 324 e 
ss.). 

II 

Será falsa, efetivamente, a notação dos fonogra
mas do Museu Nacional, neles existindo (e deixando 
de estar indicados na transcrição) intervalos menores 
que o semitom? 
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A notação da música dos primitivos é tarefa de 
uma grande complexidade, devido à falta de fixidez 
dessa música, não só no que se refere ao desenho me
lódico mas, tambem, quanto à altura exata dos sons. 
ERICH FISCHER nos adverte, aliás, que a altura absoluta 
dos sons não tem valor, em geral, nos cantos dos pri
mitivos (apud 22, pg. 305, nota 2). E JOSEPH YASSER, 
num curiosíssimo estudo sobre o que ele chama de to
nalidade evolutiva (1), partindo da observação que os 
primitivos não são capazes de produzir, separadamente 
e sucessivamente, a altura mais ou menos definida dos 
sons da escala musical, "sem recurso ao portamento 
incerto de um som indefinido a outro", assevera: que é 
por esse motivo que se tem a falsa impressão de que 
eles se servem de intervalos de escalas muito subtís 
(2) . 

Aliás, mesmo entre os gregos, que em sua teoria 
codificaram com tanto rigor os princípios de uma me
lódica baseada no quarto de tom (enharmonia), CuRT 
SAcHs, o grande pesquisador da música antiga e orien
tal, tendo notado que "uma exata divisão do semitom 
em dois quartos de tom é impossivel", diz que, no caso 
em apreço, tratava-se de "pequenos desvios de afinação, 
reconhecidos pelas leis da teoria , quando os cantores 
elevavam ou abaixavam a voz ao executar uma me
lodia; desvios esses que eram emitidos involuntaria
mente" (3) . 

JuLIEN TIERSOT, por sua vez, estudando a música 
dos negros africanos ( 4) e achando que as conclusões 
a que atingiu "pourraient être considérées comme pla
cées à la base de la musique universelle et en afirmer 

(1) - JosEPH YASSER, La tonalité évolutive . La Revue 
Musicale, Paris, n.0 181 (Février 1938) , pg. 98 . 

(2) - Id . id., pg. 104. 
(3) - CuRT SACHs, La musica en la Antiguedad .. Barce

lona, Editorial Labor S. A., pg. 108. 
(4) - JULIEN TIERSOT, La musique chez les negres d'Afri

que. ln Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Con
servatoire. Premiêre partie, vol. V. Paris, Librairie Delagra
ve, 1922 . Pg . 3.224. 
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les immuables lois", afirma a inexistência do "mítico 
intervalo de quarto de tom". "Ha, apenas, - diz -
na Africa, como em toda parte, pessoas que cantam 
sem entoação e instrumentos desafinados; isso pode 
constituir, algumas vezes, quartos de tom aproximados, 
mas não autoriza a erigir o seu uso em sistema". 

Ao analisar, pois, os fonogramas de música indí
gena, devemos estar prevenidos contra essas inexatidões 
do cantor, essa falta de fixidez melódica, que tornaria 
düerente o trecho, se fonografado uma outra vez, e pro
curar deduzir, através dessas vestes sonoras flutuantes, 
a anatomia da escala musical, o verdadeiro esqueleto 
melódico, reduzido, por necessidade de análise, às ex
pressões imutáveis da nossa música. 

Não acreditamos, absolutamente, na existência do 
quarto de tom na melódica ameríndia; desvios de afi
nação, portamentos entre alturas indefinidas de sons, 
é que dão ao observador essa impressão. MÁRIO DE AN
DRADE, aliás, confirma esse ponto de vista, em seu Com
pêndio de História da Música, quando, ao afirmar que 
na música dos primitivos o som fica "pouco evidente 
no meio dos portamentos arrastados", declara: "Veri
fiquei processos assim entre os índios brasílicos, nos 
fonogramas existentes no Museu Nacional" (1, pg. 13). 

A música primitiva, bem ao contrário, é deficitária, 
até, de semitons . O intervalo menor que o semitom 
representa um passo alem do diatonismo e do croma
tismo, é um refinamento teórico cuja rigorosa concor
dância com a prática musical ainda não poude ser 
definitivamente provada. Não é crive!, portanto, que 
ele tivesse acolhida na manifestação musical dos nossos 
primitivos, puramente instintiva, isenta de quaisquer 
especulações gramaticais. 

III 

Aliás, no instrumental, onde a sua presença tam
bem devia ser constatada, o quarto de tom falta com
pletamente. Bem ao contrário, os sons produzidos pelos 



[. 
III . OS INSTRUMENTOS E A ESCALA 21 

instrumentos indígenas revelam singular identidade 
-com o nosso sistema musical, reproduzindo terças, 
quartas, quintas e oitavas perfeitamente afinadas e di
vidindo a oitava em sons que guardam entre si ames
ma relação que em nossas tonalidades (5). As flautas 
parecís do Museu Nacional, por exemplo, (catalogadas 
sob ns. 11 . 218, 11. 220 e 11. 224) dividem-se em três 
tipos - grave (zoratealô) , médio (teirú) e agudo 
(zaolocê) - e dão, em conjunto, a seguinte escala (34, 
pg. 136) : 

1 

t>= tt. • • • 
ti· • • • • 

Fica, pois, a oitava fracionada em cinco tons e dois 
semitons, à semelhança da nossa escala diatônica. E 
OTÁVIO BEVILACQUA, examinando as sirinx das coleções 
etnográficas do Museu Nacional (5, pg. 11), observa 
que "a sirinx brasileira evidencia a noção clara da clas
sificação dos sons por ordem de altura; o sentimento 
dos intervalos em que as relações são mais simples, 
como, por exemplo, oitavas, quintas e quartas justas, 
sendo, em geral, muito interessantemente afinadas 
tambem as terceiras maiores e menores e, mesmo, as 
segundas maiores. A segunda menor, como se observa 

(5) - Cumpre observar, neste ponto, que a suposição de 
MÁRIO DE ANDRADE segundo a qual "os povos primitivos cons
troem instrumentos apenas com o fito de obterem Som, mas 
nem sempre sons determinados" (1, pg. 13), torna-se de di
ficil sustentação, em face de alguns casos já devidamente es
t udados; não pode ser aceita com o carater de um principio 
absoluto e inamovivel (nem é esse, aliás, o intuito do autor, 
que formula uma hipótese e não uma conclusão). O. BEVI
LACQUA, no estudo a que mais adiante aludimos, no texto, diz 
(5, pg. 8) : "A musicalidade patente dos instrumentos que 
observamos nos obriga a repelir, no caso, a hipótese de uma 
fabricação arbitrária. Ao contrário, as falhas existentes antes 
devem ser atribuidas à deficiência técnica, ainda incapaz de 
vencer as dificuldades dos problemas de construção" . A es
cala não é, pois, nesses casos, uma consequência das possi
bilidades instrumentais; o instrumento, sim, é que deve cin
gir-se às exigências de disposições intervalares já existentes. 
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em muitos casos análogos, não entrou nas cogitações 
de nossos fabricantes selvícolas. E' patente a sensibili
dade para as disposições sonoras iniciais da série h ar
mónica, classificadas na harmonia natural consonante . 
Não faltam, mesmo, entre as assinaladas, as formações 
mais adiantadas da harmonia natural dissonante 
(acordes de quinta diminuta e de sétima de dominan
t e)". 

Portanto, desprezada aquela falta de fixidez me
lódica, de nitidez na passagem de um som para outro, 
comum a t oda música pr imitiva, podemos supor que o 
indígena brasileiro regia seus cantos por escalas idên
ticas às nossas. Não queremos insinuar com essa su
posição, é claro, que ele fizesse emprego de escalas 
maiores ou m enores ou tivesse noção das tonalidades; 
está em questão, apenas, a escala heptafônica, formada 
por cinco intervalos de tom e dois de semitom, não im
portando a ordem em que uns e outros se sucedem . 
As melodias que adiante estudaremos n ão deixam, aliás, 
a menor dúvida a esse respeito . 

IV 

Vamos tentar, agora, por em evidência um certo 
número de fatos, capazes de nos fornecerem indicações, 
concernentes aos princípios em que repousa e ao cara
ter que assume, por vezes, a melodia dos selvícolas . 

Como já vimos eles possuem a escala completa 
(heptafônica) ; isso é indubitavel e fica demonstrado 
pelas possibilidades de certos instrumentos e por um 
grande número de melodias recolhidas em fonogramas 
ou notadas pelos etnógrafos. O âmbito dessas melodias, 
porem, é muito curto e raramente atinge a oitava. 

A escala pentafóni ca (6) dos povos primitivos pa
rece n ão ter sido empregada pelos índios brasileiros, 

(6) - Trata-se, como j á foi dito, de uma escala defecti
va (5 sons) , de que estão ausentes os semitons . E' constitui
da, somen te, por intervalos de segundas maiores e terceiras 
menores. 



r 

IV. ESCALAS PENTAFÔNICAS 23 

pois encontramos o semitom em quasi todas as suas 
melodiru:;, mesmo em algumas de formação rudimentar, 
constituidas, apenas, por dois ou três sons. Tais são 
os cantos notados por JEAN DE LÉRY em sua H istória 
de uma viagem feita à terra do Brasil (18, pgs. 128 e 
214) (7) : 

~ ~ I~ J J t' 
1 a J r r r r 8 

(o primeiro dos quais forneceu a VILLA-LOBOS o tema 
de um dos seus Trais Poemes I ndiens, para canto e or
questra ) e o grito ritual dos Parecís, no fonograma 

(7) - O exemplo n. 3 vai citado com as devidas reser
vas, pois as edições antigas da obra de LÉRY nem todas são 

concordes em sua notação. Lê-se ta e sol Cem vez de la e si b) 
nas edições de t exto francês de 1585, 1595, 1600 e 1611. A pro
pósito, convem observar que as divergências entre o texto 
musical de umas e outras dessas velhas edições não são pou
cas; ha, alem disso, frequentes equivocos na colocação das 
claves de do no pentagrama, em conflito evidente com a sua 
armadura. Por esse motivo escolhi, para referências, a edi
ção latina de 1586 e a quarta edição francesa de 1600; em 
ambas os textos musicais, alem de mais claramente repro
duzidos, se apresentam em versões que julgo serem as mais 
autênticas. E' curioso notar que EDUARDO PRADO, em seu ca
pítulo sobre Arte, na obra Le Brésil en 1889, organizada por 
SANTA-ANNA NERY para a Exposição Universal de París (31, 
pgs. 546 e 547) transcreveu todos os temas musicais constan
tes da obra de LÉRY, dando-lhes feição que não se encontra 
em nenhuma das edições existentes na Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, cuidadosamente compulsadas e confrontadas 
por mim. Em seu rastro seguiram PEREIRA DE MELLO (29, 
pg . 11), CERNICCHIARO (7, pg. 29), LUCIANO GALLET (11, 
pg . 43), etc., reproduzindo textos ligeiramente diferentes dos 
que figuram nessas edições. E' bem possível que EDUARDO 
PRADO, que foi um bibliófilo arguto, tenha baseado sua exem
plificaçao em alguma outra edição encontrada na Europa 
(em todo caso sempre menos autêntica do que as primeiras) . 
Dessas a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro possue nada 
menos de 11, impressas entre 1578 e 1611. 
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n . 14 .598 do Museu Nacional (34, pg. 328), indefini
damente repetido por duas vozes masculinas: 

4 1& 
f)=c 

Entretanto, excepcionalmente, em certas melodias, 
acaso mais puras e antigas, notam-se formações sono
ras parecendo provir da escala pentafónica. Sabe-se 
que essa escala servia de fundamento à música dos in
cas (8); é possivel , pois, que tenha sido transmitida 
aos nossos índios pelas migrações prehistóricas que es
tenderam a esta par te do continente alguns reflexos 
daquela port en tosa civilização (9). Tais são, por exem
plo, os cantos parecís, n os fonogramas ns . 14 . 594 e 
14. 595 da coleção do Museu Nacional: 

Ualalocê (34, pg. 324) 

J IJ J J 

(8) - Ver, a respeito, os estudos de MARGUERITE B ÉcLARD
D'HARcOuRT. " On peut déterminer d'une maniere certaine 
l'échelle défective pentatonique en usage avant la venue des 
Espagnols chez les anciens civilisés de l 'Empire des Incas", 
diz ela, num desses estudos (La musique indienne chez les an
ciens civilisés d' Amerique. ln Encyclopédie de la Musique et 
Dict ionnaire du Conservatoire. Premiere Partie, vol . V, 
pg. 3.354) . 

(9) - Segundo TIERSOT, aliás, a escala pentafônica se 
ach a, de fato, espalhada por quasi toda a superfície da terra 
(Op . cit., pg. 3 .207). 
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e Teirú (34, pg. 328) 

1 

.) ~~# (~ . ' n J J 

~ü ~ J J J ..,. 

JiD J 1 e 
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Com a sua melódica impregnada de exotismo, em 
consequência da escala defectiva, esses cantos desper
t aram o interesse de nossos compositores, que deles se 
valeram em páginas das mats felizes. VILLA-LoBos fez 
do Teirú o primeiro dos seus Trois Poemes Indiens, 
para canto e orquestra; e de Ualalocê uma harmoni
zação finamente sensivel para canto e piano (10). As 
palavras deste último canto serviram a MÁRIO DE AN
DRADE para compor um pequeno poema cheio de inten
sidade, que LUCIANO GALLET pôs em música, sob a de
nominação de Pai do Mato, aproveitando habilmente 
o motivo musical parecí (11). 

Provavelmente originado numa escala pentafônica 
é, tambem, o canto dos Aparais citado pelo dr. ARNOLD 
DEUBER, em seu estudo sobre os instrumentos de mú
sica e a música desses índios (10, pg. 321): 

7 

9:U: r r r rr r 1· 1 r r 1 r F 

bem como a seguinte melodia de uma dança dos Mi-

CIO) - H . VILLA-Losos, Ualalocê. Légende des indien\. 
Parécis chantée et dansée pour fêter la chasse. No album Mu
sique Brésilienne Moderne, Rio de Janeiro, 1937 (edição fora do comércio, para propaganda) . 

(11) - LUCIANO GALLET, Pai do Mato (para uma voz e piano). Texto de MÁRIO DE ANDRADE . Rio de Janeiro, Carlos 
Wehrs & Cia. 
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ranhas, ouvida h a mais de um século por SPIX e MAR
TIUS (38, pg. 14, n . 9) : 

V 

A escala de sete sons não é o único traço comum 
entre o nosso sistema musical e as melodias dos índios 
brasileiros . Eles r evelam, em algumas dessas melodias, 
por mais extranho que isso p areça, sentimento élos 
acordes oriundos da série harmônica (como já vimos, 
aliás, observado por O. BEVILACQUA, a propósito das 
sir inx do Museu Nacional) e da própr ia tonalidade, 
em geral. 

Neste capítulo, porém, cumpre lembrar que é mui
to pouco provavel a existência, no Brasil, de tribus 
completamente virgens de cantata, direto ou indireto, 
atual ou remoto, com os civilizados do litoral. A obra 
da catequese foi ativíssima e teve grande penetração, 
desde os primeiros anos do Descobrimento; .por outro 
lado, muitas vezes eram as próprias tribus que se in

ternavam pelo país a dentro, transportando e t rans
mitindo a outras elementos de cultura de proveniência 
negra ou européia . Ora, sendo notória - e comentada 
por todos os cronistas dos primeiros séculos e viajan
tes de nossos dias - a grande disposição dos índios 
para a Música, tão cedo revelada , aliás, e tão inten
sivamente explorada, nos centros de cat equese, não é 

y 
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demasiado supor que eles, com o ótimo ouvido e facil 
apreensão musical de que eram dotados, se tivessem 
apropriado dos cantos europeus, ou imaginado outros 
nos moldes da música européia, espalhando-os pelas 
selvas, onde se incorporaram ao acervo de melodias 
tradicionais, modificando, talvez, a estrutura de algu
mas delas . 

Entre os Parecís do extremo Oeste, por exemplo, 
RoQUETTE-PINTO conseguiu recolher uma dessas melo
dias a que atrás nos referimos, quasi toda construida 
sobre as notas do acorde de mi maior (34, pg. 326): 

Fonograma n. 14.596 do Museu Nacional 

.,ütt»•; ';M3 l#fUfJ n l ~~I 

Jttptt•__:p -O 'JPF__!(J F iq PP~ i 

~##• 1FJ,pF 1 4tJij;o 1 .,~ 
SPrx e MARTIUS tambem recolheram melodias nes

sas condições (38, pg. 12, n. 3): 

l .OJJ 1 IJJJJ J 

ln JJ IDJ; li 
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' 
No estudo de MAmzER (22, pgs. 317, 318, 319, 322 

e 324) encontramos toda uma série, que se diria de 
verdadeiros exercícios de vocalização . . . 



V. PONTOS DE CONTATO COM A MÚSICA EUROPÉIA 29 

Mais curioso ainda, porem, é surpreender, em cer
tas melodias, ir.tdiscutivel senso da tonalidade, reconhe
cendo funções atrativas a determinados sons e deli
neando os acordes básicos da t ônica e da dominante. 
Servem de exemplo dois fragmentos notados por MA
NIZER (22, pgs. 316 e 319): 

lf ~ r r· J v " 

u crr 
e a seguinte melodia, perfeitamente enquadrada no 
tom de la menor, recolhida por SPrx e MARTius (38, 
pg. 13, n . 8): 

Ha, mesmo, no substancioso estudo de MANIZER, 

a transcrição de um canto de carater modulante, aquí 
r eproduzido, apenas, como curiosidade, pois nenhuma 
generalização se pode tentar, a seu respeito, visto que 
é o único espécime até hoje colhido, com essas caracte
r ísticas, e que, nele como em outras melodias notadas 
por MANrzER, a influência da música européia é, pro
vavelmente, ainda mais ativa do que nas demais reve
lações do sentimento musical autóctone . Esse cientist a, 
efetivamente, só se ocupou de índios que tinham trato 
frequente com os brancos, alguns, até, já aldeiados em 
postos do Serviço de Proteção do Governo Federal; ana-
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lisando as melodias que nos transmitiu, convem, pois, 
não afastar do espírito a possibilidade ainda mais acen
tuada de acréscimos e deformações por influência da 
música européia. Eis a melodia em questão, evoluindo 
de fá maior para mi b maior, com transito por re b 
maior! (22, pg. 319): 

De um modo geral, porém, KARL GUSTAV IZIKOVITZ, 
em estudo recentemente publicado, sobre instrumentos 
musicais dos indígenas sul-americanos (15, pg. 415) , 
acha que esses primitivos se têm mostrado muito con
servadores, em suas idéias musicais. "A influência de 
fora, acrescenta, n ão foi, de forma alguma, esmaga
dora" . 

VI 

Grande é o número de melodias indígenas que 
evitam o grau conjunto, procedendo, sistematicamente, 
por intervalos de terceira, quarta, quinta, sexta e oita
va; disso t ivemos prova suficiente na abundante exem
plificação anterior . MANrzER diz, mesmo, que "a terça 
é visivelmente preferida" (22, pg. 320). Pode-se pensar 
que em tais casos a melodia sofreu influência deter
minante do instrumental primitivo e deficiente, inca
paz de emitir certos sons contíguos. Afirmá-lo não é 
subordinar o princípio musical a uma técnica de con~
trução de instrumentos arbitrária e anárquica; essa 
técnica (lembremo-nos, para que não pareça a suposi
ção contraditória do qu e foi dito em nota à pg. 21) , 
pode ser deficiente sem ser arbitrária; OTÁVIO BEVI-
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LACQUA frizou-o muito bem no trecho que já transcre
vemos naquele local. 

Por outro lado, embora possuindo a escala com
pleta de sete sons, os indígenas frequentemente dei
xam de empregá-la em seus cantos, preferindo não 
ultrapassar acanhados limites extremos, às vezes de
marcados, apenas, por um intervalo de ter ceira menor, 
como nos fonogramas ns . 14. 600 e 14 . 605 do Museu 
Nacional (34, pgs. 330 e 331 ): 

e no canto masculino dos Borôros, ouvido por KARL 

VON DEN STEINEN, que logo se conver te em monótono 
recitativo sobre um único som (40, pg. 381) : 

2$ 

:r& J1 1 J J J J 1 J :J J 1 J •D J J 1 

t • • • • 
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As melodias (melhor diriamos: motivos rítmicos) 
em dois únicos sons, são comuns. MAmzER (22, pg. 
312) recolheu o seguinte, muito ativo em sua essência 
rítmica: 

EU 1· r 1 EJJ! l lEJ! IEEJ. 1 

~- aJ ·I (fj 1 tlJ 1 U ' 1 U ~ 1 U ' li 

Até mesmo com um único som h a cantos, como o 
que D. ANTÔNIO CoLBACCHINI registrou, em sua obra 
sobre os Borôros (8, pg. 114): 

Jb ~) ll=j 

11 11 2 1 

~ ~ ll=J ~ 1 f ~ 1 J 1 J. ~ 1 J. ~ ~11 J li 
MÁRIO DE ANDRADE observa, com razão, "que não 

se pode chamar uma coisa dessas de Música. Não pas
sa - diz ele - de uma dicção, horizontalizada dentro 
de um valor sonoro definido" (1, pg. 4). 

VII 

Nas melodias parecís reproduzidas por RoQUETTE
PINTO em sua Rondônia (e que aquí acompanhamos 
mais de perto porque se trata da mais importante e 
mais divulgada das contribuições brasileiras à etnogra
fia musical ameríndia) a sucessão de sons mais fre-
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.quente é, provavelmente, uma escala pentafônica com 
o quinto grau ausen te: 

Dentro dela mantêm-se os dois já citados Ualalocê 
e Teir ú (pgs. 24 e 25, exs. 5 e 6) e o fonograma n. 14.607 
(34, pg. 332) , que se acha transportado à segunda 
maior superior: 

~# ~~J z J w w w 1 tJl, 1 w w n 1 
i # # 
~# L J=t lnn 1;; inn 1 6J =11 

O cromat ismo pode ser verificado em diversas me
lodias, apresentando-se indissoluvelmente unido à série 
de sons que as constituem (isto é, acha-se incorporado 
à própria essência da escala; n ão é resultante de alte
rações even tuais, surgidas no curso da melodia) . No 
caso dos fonogramas ns . 14.600 e 14. 605, por exemplo, 
os quais j á foram citados (pg. 31, exs. 23 e 24) , essa 
.série de sons é a seguinte : 

• #• • 

E para o fonograma n . 14.599 (34, pg. 329) é um 
verdadeiro tetracarde cromático, ao geito dos antigos 
t eóricos helênicos: 
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Nos casos aquí citados, porem, ha, de fato, menos: 
cromatismo (isto é, tendência para a passagem de um 
som a outro pela coloração ascendente do inferior ou 
descendente do superior) do que a alteração de certos. 
graus, com o intuito de converter em menor determi
nadas passagens melódicas antes constituídas por in
tervalos maiores. E' uma flutuação entre maior e me
nor de que uma das melodias que figuram na Reise 
in Brasilien, de SPrx e MARTius, nos dá significativo 
exemplo (38, pg. 15, n. 14); trata-se de uma prolon
gada melopéia, claramente situada no tom de dó maior~ 
na qual, porem, o sexto grau, la, que aparece uma 
única vez, vem bemolizado. De resto essa espécie de 
cromatismo a que nos referimos é um dos processos 
mais caros à melodia do índio brasileiro. Vemo-lo no 
fonograma n . 14 . 599 do Museu Nacional (34, pg. 329): 

~ ;J j J 1 i;J J J 1 1 ~J J J J hJ J J J 1 

~ . &J j J 1 &J J J J 1 i;J 1 J J 1 &'J - lf 

bem como nos de ns. 14. 600 e 14. 605, já citados (pá
gina 31, exs. 23 e 24) . 

Consignemos, ainda, pelo seu caráter francamente 
cromático (no verdadeiro sentido), a seguinte melodia 
aparai, reproduzida no estudo do dr. A. DEUBER (10, 
pg. 321): 
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E, tambem, este canto taulipangue, notado e es
tudado por HORNBOSTEL (13, pg. 436, n. 28): 

J ,] J j 

w. Ji:J J m J J l~ 

fílJ J n ~ 
r.-.. 

J J n ll 
VIII 

Concluídas estas simples observações sobre a ín
dole da melodia indígena e suas relações com a escala, 
podemos passar ao estudo da rítmica a que está subor
dinada e a que deve grande parte de sua força emo
cional. 

Já afirmamos, de início, que "a música dos índios 
brasileiros, como toda música dos primitivos, é consti
tuída pela indefinida repetição de um curto motivo, 
muito mais caracteristicamente rítmico do que meló
dico" (pg. 17) . Efetivamente, essa poderia ser uma 
definição global das mais antigas e rudimentares for
mas da manüestação musical; e a verdade que encerra 
determinou o célebre aforisma de HANs voN BuELOW, 
tantas vezes citado e tão diversamente comentado: "no 
princípio era o rítmo". MÁRIO DE ANDRADE observa que 
tal preeminência "era natural, porque o Rítmo não só 
faz parte da Música. mas da poesia e dança tambem" 
(1, pg. 4). 

Entre os selvícolas do Brasil, que ainda não conhe
ciam formas poéticas, o rítmo musical se associava ex
clusivamente à dança. Havia, é certo, uma espécie de 
declamação de fórmulas mágicas ou rituais, em lin-
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guagem musical, bem como a transição do falado para 
o cantado a que se refere MANIZER (22, pg. 305) "toda 
vez que a emoção os empolga"; nesses casos, porem, é 
lícito afirmar que se trata antes de indeterminação 
rítmica, um pouco à feição do canto chão salmódico, 
do que de dependência a ritmos verbais, supondo, já, 
metros poéticos organizados. A maior parte das ma
nifestações musicais prendia-se à dança; t inha de ser, 
pois, ritmicamente regular, constituída por fórmulas 
repetidas e suscetíveis de análise, à luz de nossas con
cepções. Dansa não se compreende sem ritmo perfei
tamente determinado, ativo, capaz de incitar e manter 
a regularidade dos movimentos. Assim, estamos em 
condições de afirmar, a priori, que a rítmica indígena 
não podia ser muito diferente da nossa. 

O emprego de instrumentos de percussão, parti
cularmente os bastões de ritmo - chamados taquaras 
nas velhas crônicas (apud 16, primeira coluna) - mais 
firme vem tornar essa certeza. Os bastões de ritmo 
(12) eram, por excelência, instrumentos de que se utili
zavam os índios em suas danças; ora, a própria natu
reza desses instrumentos nos mostra que a sua desti
nação era acentuar, com a desejada regularidade, um 
dos tempos da dança (13). Com esta suposição nos 
aproximamos da noção de tempo forte e tempo fraco 
que, já foi dito, não é a única existente na música 
primitiva que estamos estudando, do mesmo modo que 
não é a única a levar em consideração, na música eru
dita de formação européia. Sua origem, infalivelmente, 
se acha ligada ao desenvolvimento das danças popula
res ou à índole da poesia popular em certas línguas. 

( 12) - "Um canudo de uma cana de seis a sete palmos 
de comprido, e tão grosso que cabe um braço, por grosso que 
seja, por dentro dele; o qual canudo é aberto pela banda de 
cima, e quando o tangem vão tocando com o fundo do ca
n udo no chão, ·e toa tanto como os · seus tambores, da ma
neira que os eles tangem" (36 pg. 409) . 

(13) - "Ha o toré-marac'&, que é um toré, tendo no cen
tro uma rede terminada em guisos da mesma fruta, e que 
ao passo que toca, batido no chão marca o compasso" (3, 
pg . 54). 
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Ainda mais positivo, porem, é o depoimento de via
jantes ou exploradores que estiveram em contato com 
os índios e atestam a presença de tais processos rítmi
cos em sua música. KARL voN DEN STEINEN, por exem
plo, ouviu um bacairí cantar "batendo de mansinho o 
compasso com o pé" e afirma que o "ritmo era bas
tante marcado e nítido" (42, vol. XXXVI, pg. 158). 
Ora, podemos calcular, facilmente, o que esse grande 
europeu, tão escrupuloso em suas observações, quís 
dizer usando das expressões marcado e nítido. O ritmo 
a que ele se referia era marcado e nítido como as mar
chas militares de sua terra ou os finais de ópera ita
liana mais em voga, no ottocento. . . Sobre isso não 
resta dúvida. 

Três séculos antes, aliás, já um dos primeiros cro
nistas brasileiros dissera que os índios "têm tal com
passo e ordem, que às vezes cem homens bailando e 
cantando em carreira, enfiados uns atrás dos outros,. 
acabam todos juntamente (a) uma pancada, como se 
estivessem todos em um lugar" (6, pg. 176) . E LÉRY 
(20, pg. 228) descreve a alegria que sentiu "oyant des 
accords si bien mesurés d'une telle multitude, et sur
tout la cadence et le refrein de la balade". 

E' suficiente passar os olhos por certas fórmulas 
rítmicas encontradas na música aborígene para com
preender o acerto dessas e de toda uma série intermi
navel de observações idênticas (14). Lembremos, ape
nas, o já citado fonograma n. 14.607 (ex. 29, pg. 33) 
e o canto de ronda notado por MANIZER (22, pg. 321): 

(14) - "ll ritmo dei canti é fortemente accentttato dal 
rumore assordante dei bapo", diz o P. CoLBACCHINI (8, pg. 114); 
lJapo é a mesma coisa que maracá. "Na dança a cadência dos 
passos é compassada pelo canto" (31 pg. 53) . E SPIX e MAR
Tius, em cantigas e danças dos Puns, notam "um compassa
do andamento a três tempos" (37, vol. 1, pg. 345) . 
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Nem toda a música dos índios, é claro, mesmo a de 
ritmos vigorosos a que em particular nos referimos, 
oferece a perfeita quadratura dos exemplos citados. E' 
comum a frase ternária, isto é, comportando três acen
tos fortes (ou três compassos, se quisermos usar a ter
minologia da música civilizada); servem de exemplo 
o belo canto Teirú, dos Parecís, e o fonograma numero 
14.599 do Museu Nacional (exs. 6, pg. 25, e 32, pg. 34). 

MANIZER reproduz uma frase em que o segundo 
membro não corresponde ao primeiro, ficando, pois, a 
movimentação rítmica arejada por um processo que 
nada tem de bárbaro e foi muitas vezes empregado pe
los clássicos europeus, que lhe devem algumas das suas 
mais belas e desenvolvidas melodias (15) (22, pg. 315): 
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Neste outro exemplo, reproduzido pelo mesmo 
etnógrafo, e que tem belíssimo contorno melódico. o 
ritmo é superiormente livre, não havendo, tambem, 
correspondência entre um e outro membros de frase 
(BB, pg. 320): 

IX 

Cabe, neste ponto, uma referência a certa espécie 
de síncopa, sistematicamente empregada na música in
dígena, e que consiste em atacar com uma pequena 

(15) - Cf. w. R. SPALDING, Manuel d' Analyse Musicale. 
Édition française par M. FIRMIN Boz. Préface de M. AooL
PHE BoscHoT, membre de l'Institut. Paris, Payot, 1927. Pag. 71 
.e seguintes. 
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·antecipação os sons destinados ao repouso melódico 
(finais de membros de frase, de frases completas, etc.). 
Os pesquisadores registram-na, frequentemente; assim 
é que aparece em Teirú (ex. 6, pg. 25), no grito ritual 
dos Parecís (ex. 4, pg. 24), num curto motivo dos Bo
tocudos, revelado por MANIZER (ex. 13, pg. 28), e no 
fonograma n. 14.595 (34, pg. 325): 
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Outro processo caro 'à melódica do índio (e que 

n ão deixa de ter um certo parentesco com o que acaba 
de ser descrito) é a repetição daquela mesma nota de 
repouso uma ou mais vezes, à guisa de confirmação, 
transformando em feminina a terminação que antes 
era masculina. Vemo-lo no tão amiudadamente citado 
canto parecí do Teirú (ex. 6, pg. 25), nos fonogramas 
n . 14. 596 (ex. 9, pg. 27) e 14 .599 (ex. 32, pg. 34) e 
em muitos outros fragmentos que seria ocioso trans
crever. 

Algumas vezes, até, essa repetição é reforçada pelo 
-emprego de uma segunda voz, como ficou indicado na 
notação do canto parecí do fonograma n. 14.597, mais 
.adiante transcrito (ex. 44, pg. 43), e no já referido 
·fonograma n. 14.596 (ex. 9, pg. 27). 

E' possível que essa insistência na repetição de 
certos sons - bem como a emissão antecipada de al
guns deles, ocasionando síncopa - se ache ligada à 
noção de um valor sonoro mais importante do que os 
outros, fundamental na melodia e, acaso, dotado de 
mais rigorosa fixidez. Podemos conjecturar, tambem, 
que no acompanhamento de tais cantos, só esses sons 
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ficavam ao alcance dos instrumentos rudimentares e
de recursos deficitários (16) . 

Muito curioso, como vivacidade do movimento rít
mico sincopado, subentendido na aparente igualdade 
de valores de sua divisão quinária, é um dos cantos 
registrados por MANIZER e já citado à pg. 28 (ex. 15). 

X 

Analisando as mais desenvolvidas melodias indíge
nas que nos foram transmitidas, deparamos com uma 
certa lógica construtiva cujos princípios, segundo ve
remos, parecem comuns ao senso musical dos homens 
de todos os países e de todas as eras. A base de tais 
princípios acha-se a..; repetição, que JULES CoMBARIEU 
considera uma das leis das antigas práticas de magia,. 
passadas à música pelo emprego con stante que, em 
tais práticas, se fazia, de manifestações orais ou instru
mentais de caráter musical (17). 

A repetição simples, textual, indefinida, é o pro
cesso construtivo por excelência na música desses pri
mitivos, contemporâneos ainda, não nos esqueçamos,. 
das referidas práticas de magia musical (18). Mais 
interessante, porem, é constatar, em certos cantos, a 
repetição elaborada, isto é, transformada ou enrique-

(16) - Essa hipótese, cuja confirmação demandaria uma 
soma de dados mais importante do que os que possuimos, 
deixa entrever a solução de um problema fundamental na 
música indígena, qual seja o das modalidades de suas esca
las, ponto a que apenas pudemos acenar, páginas atrás. Vale 
a pena observar, de passagem, que, nos exemplos citados, os 
sons reforçados pela segunda voz (ou pelos instrumentos), 
revelam-se, à mais simples inspeção, como pontos atrativos 
e de repouso das respectivas melodias; são, alem disso, os sons 
iniciais e finais das mesmas. 

(17) - JULES COMBARIEU, Histoire de la Musi,que. Des ori
gines au début du xxe siecle. Avec de nombreux textes mu
sicaux. 4e Édition. Paris, Librairie Armand Colin. Tome I, 
pg. 38. "On peut rattacher à la magie musicale le principe 
de la technique du rythme", diz ele, nesse ponto. 

(18) - Os cantos de LÉRY, citados à pag. 23 (exs. 2 e 
3) e o fonograma n. 14.598 (ex. 4, pag. 24), são puras fór
mulas de encantaçao e invocação dos espíritos. 
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cida por um certo número de recursos análogos aos 
que empregamos em nossa música. Sobre esses casos 
é que nos vamos deter pois o problema se reveste de 
real interesse e só se pode conceber pensando que o 
senso de organização do mundo sonoro, de relação e 
simetria entre as figuras musicais, tem desenvolvimen
to idêntico, mesmo entre os povos mais afastados, à 
semelhança da hipótese que, para a ornamentação, já 
formulara CHARLES FRED. HARTT (24, pg. 241). De 
outro modo não chegamos a compreender o emprego, 
por esses bárbaros, dos mesmos recursos de que nos 
servimos para o desenvolvimento das idéias musicais. 

Vejamos, por exemplo, o perfeito sentido de equi
líbrio deste canto registrado por KARL voN DEN STEI
NEN (40, pg. 381), em que se empenhavam homens e 
mulheres borôros: 
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As mulheres repetem, uma quarta justa acima, 
exatamente o mesmo desenho rítmico antes entoada 



42 M ÚSICA DOS ÍNDIOS BRASILEIROS 

pelos homens; e o canto prossegue com a degradação 
do ritmo primitivo em figuras aparentadas, escalona· 
das com o mais sensivel instinto de ordem e proporção. 

A repetição do motivo variado, fundamentando, 
até, desenvolvimen to melódico mais largo, se encontra 
neste tema guaraní citado por MANIZER (22, pg. 314): 

n 1n.J IJ 

e assim modificado na repetição: 

1 R D lia J =li 
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até surgir, com o acréscimo dos últimos compassos, na 
versão em que já foi citado à pag. 38 (ex. 36). 

Num dos cantos coligidos por SPIX e MARTIUS (38, 
pg. 14, n. 11) ha a repetição do motivo por diminuição: 

1 

J lu ê r 1 r r e 1 gJ J ~ 

Não se quer significar, assinalando tais particula
ridades, sejam elas processos familiares e concientes à 
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musica indígena. Em todo caso, além de indicarem 
aquela universalidade de concepção, a que já nos re
ferimos, demonstram, indubitavelmente, o excelente 
teor musical da psique aborígene. 

XI 

Para ver até que ponto se estende o senso de equi
líbrio e de lógico desenvolvimento, nos cantos indíge
nas, vamos tentar, aquí, a análise do que é, talvez, o 
mais belo de todos: N ozani-ná, fonograma n. 14 . 597 
do Museu Nacional (34, pg. 327), harmonizado por 
VILLA-LoBos (19) e que serviu de tema principal a uma 
das mais formosas páginas da música sinfônica bra
sileira, o poema Imbapara, de O. LoRENZO FERNÂNDEZ. 
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(19) - H. VILLA-Losos, Chansons Typiques Brésiliennes 
depuis les chants Indiens jusqu'aux Chansons populaires du 
Carnaval Carioca harmonisées par -. N.0 2. Paris, Editions 
Max Eschig. 
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Para mais comodidade de expressão referimo-nos 
a compassos, entidades métricas que, está bem visto, 
nada têm a ver com a música indígena. A sua indica
ção, em certos textos musicais, visa, apenas, facilitar 
a leitura. 

Conta, pois, o motivo desse canto, três compassos, 
sendo que o último é preenchido pela repetição da nota 
final, de acordo com o processo que já tivemos opor
tunidade de constatar. O fragmento final desse motivo 
é repetido nos compassos 4 e 5, constituindo uma am
pliação do mesmo . Segue-se a repetição integral do 
motivo (compassos 6 a 8) e a segunda parte do período, 
respondendo à primeira numa curvatura melódica 
muito natural e graciosa (compassos 9 a 11); desta 
vez, porem, em vez de fazer-se a repetição do final dessa 
nova frase, nos compassos 12 e 13, reaparece o mesmo 
fragmento que já servira de remate ao motivo inicial. 
Guardando simetria com a primeira parte do período 
em que, depois da ampliação é repetida a frase toda, 
nesta segunda parte dá-se o mesmo (compassos 14 a 
16). Vem, então, a passagem mais curiosa, pelos pro
cessos que emprega para simplificar gradativamente e 
reduzir a uma simples fórmula rítmica, sem elevações 
melódicas (compassos 19 e 20), a cabeça da segunda 
frase, seguida pela repetição da nota final. A amplia~ 
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ção do primeiro motivo ainda aparece (compassos 23 
e 24), terminando o canto pelo fragmento inicial da 
segunda frase, deformado e com a nota final repetida. 

XII 

E. DELEAU (9, pg. 138) observa que "o aparelho 
de audição do selvagem, entrando em larga parte na 
luta pela existência desenvolve-se no sentido da fineza 
de percepção e não da faculdade de análise dos sons". 
Desse estado de coisas resulta a falta de precisão dos 
sons emitidos vocalmente, a que já nos referimos, e que 
ocasionou a crença no emprego do quarto de tom, vei
culada por LUCIANO GALLET. 

Por tudo o que ficou dito nestas páginas, vê-se que 
entramos em contradição com algumas afirmações 
avançadas pelo saudoso compositor e pesquisador, tão 
cedo roubado ao nosso convívio. Preferimos pensar, de 
fato, que os supostos "intervalos diversos dos nossos; 
quartos de tom, talvez", ouvidos por LUCIANO GALLET, 
nos fonogramas do Museu Nacional, não são outra coisa 
senão a resultante dessa mobilidade do som entre os 
primitivos, que raras vezes o emitem em altura justa
rpente classificavel e constante. E achamos que as suas 
escalas (exceção feita do pequeno número de melodias 
de caráter pentafônico) têm constituição análoga às 
nossas . 

Chegamos a essa conclusão através das melodias 
transcritas nas obras de diversos cientistas e viajantes, 
e pela observação dos instrumentos musicais, capazes 
de reproduzir, pelo menos em conjunto, todos os sons 
dessas mesmas escalas. Mas não é só; ao sentimento 
-da escala juntam os aborígenes o sentimento das rela
ções intervalares, oferecendo-nos múltiplos cantares 
constituídos somente pelas notas dos acordes maiores 
ou menores e, tambem, instrumentos que reproduzem, 
com perfeita afinação, esses intervalos diretamente 
oriundos da série harmônica. 
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Não se alegue, quando invocamos o testemunho 
de textos musicais citados nas obras de etnografia, a 
precariedade desses textos, notados sem o rigor cientí
fico moderno (20) e possivelmente deturpados pelo 
ouvido sem educação especializada de quem os regis
trou. Temos a convicção que, apesar disso: eles nos 
transmitem, com suficiente clareza, a estrutura geral 
da melodia indígena. SPIX e MARTrus, por exemplo, 
r econheceram imediatamente, ouvindo os cantos dos 
Purís, a perfeita identidade dessas melodias com as que 
JEAN DE LÉRY notara, no século I da Colonização. 
"Admira - escrevem - terem as melodias, que LÉRY 
assinalou, ha mais de duzentos anos, entre os índios 
dos arredores do Rio de Janeiro, tanta semelhança com 
as que nós notamos aquí" (37, 1 vol., pg. 345, nota 7). 

E, de um modo geral, é digna de registro a con
cordância de notação entre os diversos textos musi
cais transcritos, sucessivamente, nas obras de JEAN DE 
LÉRY, SPIX e MARTius, KARL voN DEN STEINEN, NICOLAU 
BADARIOTTI, BARBOSA RODRIGUES, RoQUETTE-PINTO, Co
BALCCHINI, MANIZER, KocH-GRUENBERG, F. SPEISER, etc. 

MANIZER registrava os cantos que ia ouvindo com 
o auxílio de um violino; e, em seu magnífico estudo, 
tantas vezes referido nestas páginas, não deixa ficar 
nenhuma dúvida acerca da seriedade e relativa preci
são das notações musicais nele contidas; depois de es
t abelecer a melodia com certeza, diz, reproduzia-a pelo 
canto "recebendo de um terceiro qualquer a confirma
ção da fidelidade da imitação" (22, pg. 304). 

(20) - lzIKOVITz observa (15, pg. 400): " The invention 
of the phonograph has enabled us to photograph music which 
our ears, accustomed as they are to the European tone system, 
cannot comprehend at once. The pitch of the tones can then 
be exactly measured by a tonometer". Convem lembrar, po
rem, que o mesmo trecho, registrado em ocasião diversa, pode 
oferecer variantes[ invalidando a precisão científica da sono
metragem. A sub ileza de certos intervalos da música primi
tiva é, antes, insuficiência do que refinamento acústico; e é 
ocasional, não se reproduzindo com perfeita identidade na re
petição da melodia, pelo mesmo ou por outros indivíduos . 

... 
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Está bem visto - e já o afirmamos à pg. 22 -
que ao assinalar a identidade das escalas indígenas com 
as nossas, não temos o intuito de concluir pela com
pleta identidade do sistema musical. As civilizações 
ocidentais possuem a escala de sete sons desde tempos 
imemoriais e realizaram, com ela, as mais diversas teo
rias construtivas do seu mundo sonoro. E' certo, po
rem, que essa escala representa (se é que os índios não· 
a tomaram de empréstimo aos primeiros europeus aquí 
aportados) um estágio de desenvolvimento musical 
surpreendente em povos cuja cultura ainda se encon
trava em plena éra neolítica. A civilização inca, por 
exemplo, apesar da sua magnitude, ainda não havia 
ati11gido o emprego da escala heptafônica, corrente en
tre os nossos índios. 

Por outro lado, não podemos admitir, na música 
indígena, a idéia de uma "quadratura rítmica sem re
lação alguma com a nossa", como pretendeu Luciano 
Gallet. A notação rítmica facílima, de certos cantos. 
não podia ter embaraçado os exploradores e revela-nos, 
bem ao contrário, natureza absolutamente idêntica à 
de nossa música. 

Não se pode generalizar a observação, é claro; mas 
a descrição de todos os livros de viagens e etnografia 
acerca da maneira compassada e medida com que os 
indígenas ritmavam seus cantos e danças - ao cho
calhar dos maracás e ao som cavo da pancada dos bas
tões de rítrrw (que evidentemente marcava o tempo 
forte) - fornece-nos indicações que não podem ser 
desprezadas e estão em oposição à tese de LUCIANO GAL
LET . E' mais acertado, contudo, admitir, neste ponto, 
dualidade de processos rítmicos; haveria cantos (espe
cialmente nos poracés - danças cantadas) dispostos 
em fórmulas rítmicas regulares, aparentadas às nos
sas, e cantos de livre recitação, para fins rituais, em 
que só a altura do som importava, ficando a duração 
ao arbítrio do cantor. 

Não se veja, na insistência com que rebatemos cer
tas conclusões de LUCIANO GALLET, um desrespeito à 
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memória caríssima desse particular amigo, tão prema-
turamente desaparecido. . 

Alem de necessária, para revalidação da autorida
de dos textos musicais que invocamos, pensamos que 
essa livre atitude ainda era a melhor homenagem pres
tada à obra de um homem que, como ele, tan to prezou 
os direitos da inteligência e tão alto valor atribuía aos 
debates da opinião serenamente e sinceramente orien
tada. 

E' o caso dos problemas versados nesta tese, que 
o autor está longe de considerar definitivamente es
clarecidos. Trouxe, apenas, a sua contribuição, repre
sentada não por dogmáticas conclusões, mas pelas hi
póteses resultantes de umas tantas constatações, que 
só pesquisas posteriores e uma coleta de elementos de 
estudo mais sistematizada poderão afirmar se conti
nuam válidas ou não . 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org





• 






