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O CANTO MATINAL DOS SIRIONO * 

Heinz Kelm 
(Museum für Võlkerkunde, Berlim) 

Tôda vez que nas florestas centro-orientais da Bolívia a aurora e os 
primeiros gritos das aves diurnas anunciam o despertar de um nôvo dia, os 
homens adultos Siriono entoam um estranho cântico, melodioso e arrasta
do, e depois de seu término, saem das rêdes para dirigir-se à caçada . 

:este canto matinal foi mencionado por vários autores como manifes
tação cultural digna de nota dos Siriono (l,16; 4,135; 5,107)~ sem que 
qualquer avaliação crítica tenha sido feita, embora pesquisad9res como 
HANKE (2,1 ), por exemplo, tivessem consciência de sua possível impor
tância para as esferas da concepção do mundo ou da religião. ''Tanto os 
missionários", diz HANKE, "como indivíduos que de um modo ou de outro 
entraram em contacto com os Siriono, asseguram que em seu estado ori
ginal esta tribo não possuía uma divindade, nem venerava corpos celestes, 
temendo apenas maus espíritos. Apesar disso, ouvia-se em Salvatierra (mis
são franciscana ao nordeste da colônia Urubichá dos Guarayos), ao nas
cer do sol ou pouco antes, um cântico . O que significam êsses cantos? E' 
possível que a mencionada asseveração seja errônea, pois a idéia de um 
ser supremo, um deus, parece ser atributo de todos os sêres humanos ... " 

Partindo evidentemente da mesma ordem de considerações, HOLM
BERG (3,44 ), a quem se deve um ótimo estudo sociológico dos Siriono, 
ocupou-se dêste canto matinal. Tanto mais se lamenta o resultado de seus 
esforças em relação a êsses cantos, do qual êle relata textualmente o se
guinte: ''No comêço de minha permanência entre os índios, forcei-me mui
tas vêzes a abandonar uma confortável rêde e o mosquiteiro, por volta das 
3 horas da manhã e, de "flash", lápis e caderno em punho, fazia um since
ro esfôrço para registrar alguma coisa dessa música matutina. Depois de 
uma série de tentativas infrutíferas, sob condições extremamente penosas, 
permiti aos índios saudar o dia sem a inibição de minha presença. Todos 
os meus informantes, entretanto, contaram-me que os cantos não tinham 

*) Tradução do artigo de Heinz Kelm, "Der Morgengesang der Siriono", em 
K ulturhistorische Studien, H ermann Trimborn zum 60. Geburtstag von seinen Schi4l~m 
geutidmet. Braunschweig, Albert Limbach Verlag, 1961, págs. 42-64. - Agradecemos 
ao autor a gentileza com que permitiu a publicação dêste trabalho na Revista de Antro
pologia. 
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112 Heinz Kelm 

qualquer sentido e, no que diz respeito às palavras, inclino-me a aceitar es
sa afirmação . Discutindo a questão com o filho de um estancieiro ameri
canf), Adam Richards, nascido e criado entre os Siriono na estância de seu 
pai em El Carmen (ao sul do departamento El Beni), disse-me êle que 
também nunca fôra capaz de colher o sentido dêsses cantos matinais". 

As dificuldades apontadas por HOLMBERG para o registro dê~ses 
cantos correspondem exatamente à realidade. De fato, não· é possível re
gistrar junto ao estremunhado cantor que se encontra na rêde, as palavras 
alta e conscientemente desarticuladas, isto é, encontrar um sentido em seu 
recitativo. 

Dificuldades semelhantes apresenta a tentativa de induzir o Siriono a 
reproduzir literalmente, i. é, a repetir em prosa aquilo que cantou, a fim 
de obter o registro correto do texto . Embora cada um saiba tornar o sen
tido de sua manifestação musical mais ou menos claro com palavras livre
mente escolhidas, nenhum é capaz de repetir o teor completo do cântico, 
obedecendo à seqüência das estrófes . Essa incapacidade resulta do fato 
de o Siriono não conseguir, sem o ritmo específico do cântico matinal, re
produzir nem mesmo um único verso. Mesmo quando, correspondendo à 
necessidade, o registro é realizado à base do texto cantado, apenas poucos 
indivíduos estão capacitados - e nunca sem ajuda alheia - a cooperar 
com os esforços de anotação . E isso porque o Siriono se vê obrigado a 
entoar novamente tôda a canção, desde o comêço, sempre que é interrompi
do para se registrar exatamente um verso do cântico . Como o teor se com
põe de· improvisações condicionadas pelo ritmo, o resultado dêsse procedi
mento é geralmente uma série de versões que, embora divirjam pouco 
quanto ao conteúdo global, apresentam grandes diferenças na seqüência 
dos versos isolados e nas informações aí contidas. 

As dificuldades com o registro e anotação do texto são encontradas 
principalmente na pessoa do cantor: a êle se faz o estranho pedido, que 
não se coaduna com o caráter de seu canto matinal, de reproduzir em 
local e hora não apropriados, e, de seu ponto de vista, sem qualquer ne
cessidade premente, algo que, nas circunstâncias adequadas, êle tem o 
maior empenho em realizar. Devido a condicionamentos íntimos, o Si
riono não se sente na posição de profanar um ato mágico - como tal, a 
esta altura, o canto matinal já pode ser antecipadamente considerado . 

As dificuldades que se encontram na tradução do texto decorrem em 
primeiro lugar da declamação reprimida e desarticuladora, que dificulta 
em especial a captação dos sons . E isso mais se acentúa ainda, consideran
do que na língua Siriono vogais duplas, ditongos e nasais se associam às 
vogais simples, e que em geral os freqüentes sons explosivos ( d,t) sonoros 
e surdos não são rigidamente destacados . Mas é principalmente o ritme-
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que atua coercitivamente: êle condiciona de um lado a transformação de 
letras, o encaixe de consoantes e ainda, como bem salientou SCHERMAIR 
( 6,25) 1, a interpolação e a eliminação de vogais . Essa eliminação apresen
ta novas dificuldades, especialmente no caso das notas pessoais do verbo, 
rico em formas. De outro lado, o ritmo leva à decomposição de palavras 
polissílabas de teor significativo específico e à ulterior junção de raízes, sí
labas finais ou sufixos com notas pessoais ou sílabas de palavras subse
qüentes para formar composições sem sentido ou com sentido deformado, 
dificultando assim o correto exame das construções isoladas . Além disso, 
o ritmo freqüentemente força o cantor a renunciar a conjunções de todos 
os tipos e, desprezando as regras de construção da sentença, confiar seus 
pensamentos a algumas palavras agrupadas, de modo a faltar às par
tes de uma declaração contida num verso, qualquer coordenação gramatical, 
estando relacionadas apenas pelo sentido . Igualmente característicos são 
determinados advérbios que quase sempre formam, na qualidade de exple
tivos, a parte final do verso, sendo muitas vêzes difícil relacioná-los, mes
mo através do sentido, a qualquer das palavras anteriores. Mencionem-se 
ainda as expressões poéticas empregadas nos cânticos, que se refer~m a 
animais e objetos, substituindo os têrmos comuns do vocabulário quotidia
no. Conhecidas por todos os membros da tribo, elas são de molde a apro
fundar nos estranhos aquela primeira impressão, obscura e confusa, que os 
textos dos cantos matinais despertam. 

Essas dificuldades no registro e tradução dos textos, aqui sumària
mente descritas, tornam compreensível o engano de HOLMBERG, que 
não conseguiu atribuir às palavras dos cantos matutinos qualquer sentido. 

1 . Canto matinal relativo ao quati 2 : Seatye kisey ( == ninho de quatis) . 

Seatye kisêy 3 ruri ka hibera 5 

Quati ninhos aparecem mais e mais 4 claridade 
Os ninhos dos quatis (na folhagem da copa das árvores) são mer·
gulhados aos poucos e em grau crescente na luz do dia que raia, 
de modo a parecerem botões brotando 6 • 

Essa constatação reflete os pensamentos do caçador ou do cantor que se 
imagina a caminho da árvore em que dormem os quatis, notando com satis
fação que a escuridão da noite cede lugar à claridade do nôvo dia. 

Seatye kira te ra ke iba 7 kwa bey ' 
Quati bem gordo não (é de) espantar frutas 8 comendo sempre 
Não é de admirar que o quati seja tão gordo, pois êle está sempre 
a comer frutas! 

Em pensamento, o caçador se ocupa da prêsa em vista. A carne gorda e 
suculenta do quati é muito apreciada. 

Seatye kisêy ki nonde akerese 
Quati ninhos lá (longe) na frente êles estão lá reunidos 
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Na frente, lá longe, (naquela árvore} reunidos, encontram-se os ni
nhos dos quatis . 

Aqui o caçador externa sua certeza de encontr.ar ©S quatis num local por 
êle conhecido . 

Seatye kisa tatyiki mõ nakení 1º 
Quati ninho eu quero buscá- (lo) 9 realmente de lá 
Eu me esforçarei em tirar realmente de lá (no alto da árvore) o ninho 
de quatis. 
Seatye kisêy ha tatyiki akerese 11 

Quatis ninhos todos eu quero (os) retirar com aquêles lá 
Eu tentarei tirar todos os ninhos de quati com aquêles ( = os quatis) 
de lá. 

O caçador anuncia sua intenção de matar os quatis, possivelmente todos, 
que se encontram no local reconhecido. 

Se dyiidyey amombo imõ nakení 
Meu marayaú 12 eu .o atiro o atingindo lá 
Eu atiro meu marayaú . ( == flecha) e .atinjo-o ( = o· quati) bem ali 
(em cima da árvore onde êle se encontra') . " 
Se dyiidyey nge momboi mõ nekení -1 

Meu marayaú que foi atirado realmente está tá 
Meu marayaú ( == flecha), que eu realmente atirei, encontra-se lá 
(no quati morto que cái da árvore) . 

Se dyiidyey nge embukoy mõ nakení 
Meu marayaú êle o faz cair realmente de lá 
Meu marayaú ( == flecha), êle precipita-o ( == o quati) realmente de 
lá (encima da árvore) para baixo. 

Nos versos anteriores o cantor descreve a captura de úm animal. 
Se dyiidyey ekyeru bey 13 akeni 
Meu marayaú êle trá-lo sempre de lá 
Meu marayaú ( == flecha), êle trá-lo ( == o quati) sempre de lá (de 
cima da árvore de volta para mim) . · 
Se dyiidyey eru ake bey akerese 
Meu marayaú êle vem habitualmente com aquêle 

· Meu marayaú (== flech.a) vem sempre com aquêle (== o quati) (d~ 
lá de cima da árvore de volta para mim). 

O cantor salienta sua convicção da eficácia e infalibilidade de sua arma. 
Seatye (e )mêmbi 14 tambudya akerese 
Quati fêmea eu quero uni-la com aquêle 
Eu tentarei reunir o quati-fêmea (lá em cima na árvore) com aquêle 
( == o macho, que jaz morto ao pé dà árvore) . 
Seatye (e) mêmbi embudyasa 15 ue ni 
Quati fêmea aquela, que a reune encontra-se ali 
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Aquela ( == a flecha) que reúne ( == atingiu), encontra-se ali 
( == cái ali com sua prêsa da árvore) . 
Seatye (e) mêmbi embudyasa 16 akení 
Quati fêmea êle, que foi reunido encontra-se ali 
O quati fêmea que foi reunido (ao macho através da flecha) encontra
se ali (no chão). 
Seatye (e) mêmbi embudyasa hibera 
Quati fêmea êle, que foi reunido claridade 
O quati fêmea que (ao macho) foi reunido (jaz. ali) . A clar1dade 
do nôvo dia (havia nêsse ínterim também atingido seu P .. ôsto e possibi-
litou o lançamento da flecha) . · - . · ._. 

Nestas linhas o cantor descreve o apresamento de uma fêmea de·<ll!_aji --...... também. ... . ..,_ .. -Seatye nge esambuki 17 nge kote - -- · - _ 
Quati elas chamuscam os pêlos agora 
Agora elas ( == as pessoas encarregadas do preparo dos alimentos) 
sapecam os quatis (apresados) ao fogo (para prepará-los para assar) . 

2. Canto matinal relativo ao macaco-prego 18 : Subae ngo tyãnti ( == o 
macaco sacode suas f ôlhas) 

Se rakoy 19 ndosoka ue hibera 
Minhas pontas aquêle que despedaça 20 ali claridade 
Lá (bem escondido na árvore) está (já) aquêle (== o macaco visível), 
que habitualmente as minhas pontas ( == flechas) despedaça (pois a luz 
do nôvo dia já alcançou suficiente intensidade) . 
Se rakoy iranoã akerese 
Minha ponta (ela) surpreende-o ali 
Minha ponta ( == flecha) irá surpreendê-lo ( == o macaco) ali (na 
árvore, onde êle se encontra) e atingi-lo. 
Ae parepare'isa ue hibera 
~le aquêle que se apressa 21 ali claridade 
Ali (no alto da árvore) está êle ( == o macaco visível), que se movi
menta muito para cá e para lá (preparando-se apressadamente para 
fugir). 

O cantor descreve que a crescente luminosidade do dia lhe permite divisar 
o bando de macacos na folhagem das árvores. Mas também êle é descober
to pelos animais, que procuram escapar ao seu ataque através da fuga. 

Se abe parepare'ae rey akerese 
Também eu quero apressar-me muito (absolutamente) ali estão êles 
Também eu me esforço (absolutamente) em apressar-me (para poder 
segui-los) que ali (na árvore se aprestam para a fuga) . 
Amii 22 dyiibe-dyiibey ramõ akeni 
Eu faço mira repetidas vêzes novamente para lá 
Repetidas vêzes eu miro (com a flecha) novamente para lá (onde os 
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macacos se encontram na árvore) . 
Eresa seteã nkãní-nkãní akerese 
Olhos suaves 23 êles se movem repetidamente barulhentos ali estão 
êles unidos 
Os de olhos suaves ( == os macacos) movem-se sempre barulhentamen
te (pois sacodem a folhagem da árvore) enquanto estão juntos . 
Eresa seteã nge eisi nde arõ ndete 
Olhos suaves (agora) pegar tu és capaz 
Tu ( == a flecha) -és inteiramente capaz de atingir os de olhos suaves 

,/ ( == os macacós) (pois sempre acertas o alvo) . 
Eresa seteã nge aisi arõ ndete 

_. Ollíos suaves (agora) eu posso agarrá-(los) 
... ~ Eu posso (agora que estou em boa posição de tiro) agarrar ( = der

rubar com um tiro) o de olhos suaves ( = o macaco) . 
Eresa seteã nge nkãní ue ni ue 
Olhos suaves (agora) êles se movem barulhentamente ali há 
Ali êles se encontram, os de olhos suaves ( == os macacos), que se 
movem com ruído (nas árvores) para cá e para lá . 
Sya abe parepare'i sa (a) moã bihera 
Também eu devo ràpidamente mover-me eu penso claridade 
Eu penso que também eu (como os macacos) devo apressar-me (pa
ra ficar próximo a êles); pois já está claro (para acertar um disparv). 
Se abe parepare'i sa ae akerese 
Também eu devo mover-me ràpidamente eu digo ali êles estão uni
dos 
Eu penso que também eu (como os macacos) devo apressar-me (para 
ficar próximo a êles); pois ali (na árvore) êles estão reunidos . 

• 
Nos versos anteriores o caçador descreve seus esforços em não deixar fu-
gir os macacos e em assegurar um bom disparo da flecha. A crescente 
claridade do raiar do dia o favorece. 

Se dyiidyey eretyaa ha akerese 
Meus marayaús tu (os) torces todos ali estão êles unidos 
Tu ( == o macaco) torces todos meus marayaús ( == farpas das pon
tas de flecha) que ali (em ti) estão reunidos . 

A descrição pressupõe que nêsse ínterim um macaco tenha sido atingido e 
crivado de flechas, cujas farpas êle arranca em sua agonia ou nos movi
mentos de uma tentativa de fuga. 

Se rakoy ndosoka ue bihera 
Minhas pontas aquêle que em pedaços quebra ali claridade 
Ali está o habitual despedaçador ( == o macaco) de minhas pontas 
( == flechas), banhado pela claridade do nôvo dia . 
Se dyiidyey iasasa ira hie bihera 
Meu marayaú ponte 24 árvore no claro 
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Na árvore a ponte de meus marayaús ( == flechas) é visível (que o 
macaco carrega consigo) . 

O macaco foi atingido por várias flechas, cujas farpas se enterram nêle, 
sem que delas consiga livrar-se. 

Se dyiidyey ike isi akerese 
Meu marayaú êle penetra colhendo (-o) ali 
Meus marayaús colheram-no ( == o macaco}, nêle pencti;ando, ali 
(na árvore onde se encontra). 
Ae abe se dyiidyey eisi ue ní ue 
Ele também meu marayaú êle o agarra êle está ali 
Ele ( == o macaco) que ali (na árvore se encontra) agarrou por sua 
vez meus marayaús ( = flechas) . 
Etyebi-tyebisa ira ní hibera 
Seu movimento-de-cá-para-lá árvore é claro 
(Vê-se) que êle (== o macaco) se retorce (de dor), (pois) a árvore 
(em que se encontra) é iluminada (pela luz do dia que raia). 
Ae ngo tãntí adyõ yete 25 akerese 
Eles suas próprias f ôlhas 26 êles movem (-nas) apenas ali estão êieCi 
Eles ( == os macacos), que se encontram ali (na árvore), movem 
apenas suas fôlhas (que êles agarram ou tocam) . 
Ero fiiãntí-fiiãnti adyõ nete akerese 
Fôlhas elas se movem sempre outra vez apenas ali estão êles 
Apenas a folhagem, na qual êles ( = os macacos) se encontram, é 
sempre novamente sacudida (e além disso nada se percebe) . 

Os versos anteriores expressam que, por momentos, apenas o movimen
to e o ruído de galhos e da folhagem, resultantes dos saltos dos animais 
espavoridos e em fuga, denotam a presença dos macacos . 

Ahe se dyiidyey nde isi akerese 
Agora meu marayaú a ti êle atinge ali 
Agora meu marayaú ( == farpa) atingiu-te ( == o macaco) ali (no alto 
da árvore) 
Se dyiidyey nde isi siênte akerese 
Meu marayaú a ti êle atinge felizmente ali 
Meu marayaú (==farpa) atingiu-te (==o macaco) felizmente ali (no 
alto da árvore) . 
Se dyiidyey nde mombo imbu bey akení 
Meu marayaú te derruba e traz sempre de lá 
Meu marayaú (== flecha) costuma derrubar-te (== o macaco) ~.em
pre de lá (do alto da árvore) e trazer-te (para junto de mim) . 
Se dyiidyey amombo dyiibe-dyiibe akení 
Meu marayaú eu (o) atiro sempre outra vez para lá 
Eu atiro meus marayaús (= flechas) sempre outra vez para aquêle 
ponto (em que se encontra o macaco) . 
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Emombo-dyiibe-dyiibe-sa ira ní hibera 
Aquêle que sempre é atirado novamente 27 árvore é iluminada 
O objeto que sempre é atirado novamente (== a flecha) (pode ser 
divisado), pois a árvore é iluminada pela luz do dia. 
Se oenda mímíngutusa ira ní hibera _ 
Aquêle que pertence às minhas mãos 28 que o perfurou árvore é ilu
minada 
O objeto de minhas mãos ( == a flecha), que o ( == o macaco) perfu
rou, (é visível) pois a árvore é iluminada pela luz do dia. 
Se oenda embuti-mbuti bey akení 
Aquêle que pertence às minhas mãos êle o arrasta sempre de lá 
O objeto de minhas mãos ( == a flecha) se-mpre o ( == o macaco) traz 
(quando eu o atiro), como que arrastando de lá (da árvore) . 
Eraadyã nduru idesa ira ey 30 hie hibera 
Encaixe êle mergulha lugar onde êle penetra si árvore sombra no 
iluminado 
(Apenas) a extremidade emplumada . da flecha é visível, emergindo 
da sombra da árvore ( = corpo do macaco) . 
Eraadyã ntãtã-ntãtã' isa ira 
Encaixe ª2 que se movimenta para um lado e outro com ruído 83 árvore 
ní hibera 
é iluminada 

A extremidade emplumada da flecha, que, (devido aos movimentos do 
macaco atingido) se agita de um lado para outro, (batendo com ruído con
tra fôlhas e galhos, pode ser divisada), pois o interior da árvore já é ilu
minado pela luz do dia. 

Se mbu kwã eru ka te akení 
Meu objeto que o traz 34 está vindo de lá 
Meu objeto que o traz (== a flecha), volta (com a prêsa) de lá (do 
alto da árvore para junto de mim) . 

Nos versos precedentes descreve-se o apresamento de um ou mais maca
cos . Os animais atingidos tentam afastar as flechas que os perfuram, 
caindo finalmente moribundos através dos galhos ao chão. 

Ãe! Aremombi aremombi akerese 
Oh! Eu te aperto eu te aperto ali 
Oh! Eu te ( = o macaco) aperto, eu te aperto ali (com aquêles 
outros). 

Descreve-se a coleta, ou melhor, o enfeixamento dos macacos apresados, 
cujos pescoços são atados ali mesmo com um laço feito de lianas, de 
maneira específica, para preparar os animais para o transporte. 

Nde atyu amombi nde reru sereka 
Teu pescoço eu o aperto carregando-te dessa maneira 
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Eu aperto teu pescoço ( == o macaco) (com um laço) e levo-te assim 
(amarrado) comigo . 
Isibo 3~ tatyura tyevi re ra 
Cipó eu o desatarei quando eu voltar 
De volta (ao meu acampamento), eu desatarei o (laço de) cipó (do 
pescoço do macaco), (com o qual eu amarrei e transportei os animais 
caçados). 
Se rekêsa ambosõnõnõ akerese 
Meu lugar, onde estou compreendido 86 eu faço ruidosamente acorrer 
ali 
(Aparecendo com os animais abatidos), eu faço acorrer ali (junto à 
prêsa depositada no chão), ruidosamente (== excitadas de alegria) as 
pessoas de meu acampamento . 
Erembutyao erembutyao gne kote 
Tu (os) repartes tu (os) repartes agora 
Tu ( == a pessoa encarregada da distribuição da prêsa) os ( == os ma
cacos abatidos) repartes agora um após o outro (aos que têm direito 
de recebê-los) . 
Erembutyao erembutyao aderese 
Tu (os) repartes tu (os) repartes ali 
Ali (no acampamento) tu ( == a pessoa encarregada da distribuição 
da prêsa) os ( == os macacos abatidos) repartes um após o outro. 
Esambuki esambuki ngote 
Elas (os) chamuscam elas (os) chamuscam agora 
Agora elas ( == as pessoas encarregadas de preparar o alimento) cha-
muscam êstes ( == os macacos abatidos) . · 
Esambuki esambuki akerese 
Elas (os) chamuscam elas (os) chamuscam ali 
Ali (no acampamento) elas ( == as pessoas encarregadas de preparar 
o alimento) chamuscam êstes ( == os macacos abatidos) . 

Nos versos finais descreve-se a repartição da prêsa e o chamuscamento do 
pêlo dos animais, i. é, o preparo dos macacos para serem assados D3 , 
moquem. 

3 . Canto matinal relativo ao mutum 87 : Ngira gwata mbuke ( == a ave 
apaga seu fogo) . 
Ngira gwata mbuke 88 nonde ngira ní 
Ave seu próprio fogo ela (o) apaga antes ave ela se encontra 
sieu 89 akerese mbiirí 40 

soando ali espantando 
A ave ( == o mutum), que ali (juntamente com aquela outra) canta, 
antes que ela apague sua visão, eu (a) espanto 41 • 

Udyudu 42 tyêe mbudya nonde ngira ní sieu 
Sua própria bôca linguagem reunir para ave ela se encontra soando 
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ue erese mbiirí 
ali com ela espantando-a 
Eu espanto a ave ( == mutum) que se encontra ali soando ( == piando), 
para reunir a linguagem de sua própria bôca ( == seu próprio canto) 
com a daquela (outra que se encontra lá atrás) . 
Ukufta 43 mbudya nonde ngira ní sieu 
Sua própria fêmea reunir para ave ela se encontra soando ue mbürin 
lá longe a espantando 
Eu espanto a ave (== o mutum) que ali (bem atrás) se encontra 
soando (piando) para reunir-se a sua fêmea. 

O cantor procura descrever o comportamento de dois mutuns que, postados 
em duas árvores diferentes, soltam, alternada ou simultâneamente, seus 

• p1os. 
Utyoy mburiri nonde ngira ní kakwa 
Sua garganta destruir para ave ela se encontra festa de chicha 44 

(a) kerese mbiirí 
ali a espantando 
Eu espanto a ave ( == o mutum), que ali (juntamente com a outra) 
se encontra na festa da chicha, para destruir sua garganta. 

O caçador anuncia que tem a intenção de apoderar-se da laringe dos mu
tuns . Sêca, ela é muito apreciada como adômo do pescoço . 

Ko gwata mbuke nonde tyo 
Esta seu próprio fogo ela o apaga antes talvez 
ngira ní kakwa (a) kerese mbiiri 
ave ela encontra-se festa de chicha ali a espantando 
Eu espanto a ave ( == o mutum), que ali (juntamente com aquela 
outra) se encontra na festa de chicha, antes que ela apague seu pró
prio fogo ( == feche os olhos) . 
N gira seebi mãbe 45 ni 
Ave pálpebra ela a fecha repetidamente ela se encontra 
kakwa akerese mbiirí 
festa de chicha ali a espantando 
Eu espanto a ave ( == o mutum), que ali (juntamente com aquela 
outra) se encontra na festa de chicha ( == pia), abrindo e fechando os 
olhos enquanto isso. 
Gwata mbuke nonde tyo ngira 
Seu próprio fogo ela o apaga para agora ave 
ni sieu akerese mbiirí 
ela encontra-se soando ali a espantando 
Eu espanto a ave ( == o mutum), que ali (juntamente com aquela 
outra) se encontra soando ( == piando), para que ela apague ( == mor
ra) seu próprio fogo ( == vista) . 
Unuã sakwã atyõ ngira ni 



r 
1 

O canto matinal dos Siriono 

Sua reunião na intenção apenas ave ela se encontra 
sieu alerese mbiiri 
soando ali estão reunidas (as) espantando 
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Eu espanto as aves ( == os mutuns), que se encontram ali reunidas 
soando ( = piando), com o propósito de reuni-las ( = um número 
maior de aves através de minhas flechadas). 
Umbudya nonde rokwõy eni sieu 
Sua reunião para (talvez) elas se encontram soando 
akerese mbiiri 
ali elas estão reunidas (as) espantando 
Eu espanto aquêles ( = mutuns) que se encontram ali soando ( = 
piando) juntos, com o propósito de reuni-los ( == matá-los) (com fle
chadas) , na medida em que eu tenha êxito . 
Umbudya nonde tyo ngira ni 
Sua reunião para certamente aves elas' se encontram 
kakwa akerese mbiiri 
festa de chicha ali (as) espantando 
Eu espanto as aves ( == os mutuns) que se encontram juntas ali na 
festa de chicha, para sem mais (com flechadas) reuni-Ias"(= matá-la"). 
Utyoy tyiõ sakwã ngira dyi 
Sua garganta perfurar para ave ela se encontra 
kakwa akerese mbiiri 
festa de chicha alí a espantando 
Eu espanto a ave ( == o mutum) que ali, (juntamente com aquela 
outra) se encontra na festa de chicha ( -= pia ). para perfurar sua 
garganta 46 • 

Gnie a mbudya nonde 
Seu próprio ventre fruta coletam (elas) para 
ngira ni sieu akerese mbiirí 
ave ela se encontra soando ali a espantando 
Eu espanto a ave ( == o mutum), que se encontra ali (juntamente 
com aquela outra) soando ( == piando), para recolher os frutos de 
seu ventre ( = penugem) . 

O caçador descreve que, ao caçar o mutum, êie também tem interêsse na 
penugem branca e macia do ventre do animal . Ela é procurada para a 
confecção do adômo da cabeça relativo ao rito da "couvade,,. 

Ngu 47 mbukwa nonde ngira 
Suas penas das asas (elas) arrancar para ave 
dyi sieu aderese mbiiri 
ela se encontra soando ali a espantando 
Eu espanto a ave ( == o mutum), que ali (juntamente com aquela 
outra) se encontra soando ( = piando), para arrancar as penas de 
suas asas. 
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Também as penas do mutum abatido são apreciadas pelo cantor, pois 
êle os emprega para a emplumação de suas flechas. 

Como se pode depreender dos textos citados, à guisa de exemplo do 
canto matinal dos Siriono, o conteúdo sempre descreve cada uma das fa
ses do decurso de uma caçada . Essa limitação é tão digna de nota como a 
acentuação consciente do resultado positivo do empreendimento e o fato 
de que a descrição se refere sempre à caça de uma única espécie bem de
terminada: animais, quase sempre, cujos ninhos, sendas ou pegadas o ca
çador descobriu na véspera ou numa exploração recente. O Siriono. des
pertando em sua rêde na madrugada, e antes de encetar sua caminhada 
diária pela floresta, inicia um canto cujo texto se refere à caça feliz de uma 

prêsa previamente descoberta. Reconhece-se aí, como sentido ou finalida
de do canto matutino, o desejo propiciador da sorte venatória. 

Essa interpretação é confirmada por alguns indivíduos mais comüni
, cativos ou instruídos entre os índios, através de declarações que, direta ou 

indiretamente. contribuem para esclarecer o conteúdo significativo dos 
textos. 

De acôrdo com êles. o conteúdo do canto matinal - ao contrário do 
dos cantos que acompanham as danças ( tyuruki) e que se refere a aconte
cimentos de tôdas as esferas da vida cotidiana - apresenta apenas des
crições de caçadas, limitadas, além disso, à morte do animal e ao seu re
colhimento: eiõ (matá-lo) mbey (inteiramente) 48 ake (isto) tyõ (apenas) 
hibera (canto matinal) he (enquanto == em) oko erese (tocá-lo) 49 == os 
p1ocessos de matar e recolher (a prêsa), êstes (apenas) são objeto do can
to matinal . Além disso, refere-se apenas a determinadas espécies animais 
que, devido aos seus hábitos, são mais provàvelmente encontrados ou mais 
fáceis de matar ao raiar do dia, e que, por viverem em bandos ou famílias. 
dão ao caçador a segurança de obter pelo menos alguns exemplares. Os 
símios, cuja carne é muito apreciada pelos Siriono, escolhem determinadas 

árvores, que lhes servem durante algum tempo de moradia . Principalmen
te de madrugada, os guaribas, os macacos-prego e os coatás fazem ouvír-se, 
revelando assim ao caçador onde se encontram. Os bandqs de mu
tuns também reforçam seu canto na alvorada e, pousados nos galhos 
mais baixos das árvores, oferecem ao caçador u.m alvo compensador. Nas 
primeiras horas do dia, isto é, na ocasião da primeira refeição, os quatis 

ficam particularmente animados e a algazarra de suas brigas é ouvida a 
grandes distâncias. Variedades de garças noturnas, ofuscadas pela cres
cente claridade, pousam estremunhadas em seus ninhos habituais, facili
tando ao caçador a tarefa de saquear-lhes os ninhos . Esta é também a 
hora em que a anta se recolhe ao capão que lhe serve de morada, saindo 
apenas com o sol mais alto para banhar-se e assim escapar à sanha dos 
enxames de mutucas. Em outras palavras, o canto matutino não se refere a 
animais que não possam ser encontrados ao raiar do dia. 
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Como no conteúdo, o canto matutino também se distingue na inter
pretação do tyuruki, o canto que acompanha as danças e no qual o solo 
se alterna com o côro. Melodia e ritmo são os mesmos em ambos os cas1Js, 

mas cada Siriono, estirado na rêde, canta seu próprio tema, dedicado a sua 
tarefa venatória especial naquele dia, dependendo também de seu arbítrio, 
o comêço, a extensão e a conclusão do seu canto. Assim, existem índios 
que cantam pouco de cada vez e outros que apenas raramente entoam o 
çanto. 

Deve-se considerar ainda a ocasião do canto . Enquanto a realiz:ição 
do tyuruki se limita, por motivos óbvios, às horas de lazer dos fins de tar
de e da noite, sem estar entretanto, por princípio, marcada para uma de
terminada hora, a entoação do canto matinal coincide sempre com o nas
cer do sol real, com o início da madrugada ( ekwê) ou com o período ime-
diatamente anterior a êste ( eiotõnave) . Quando os mutuns fazem ouvir 

seu grito 50 (mbitõ fiêê mõse), diz o Siriono, é chegada a hora do canto 
matinal e do início da caçada. 

As experiências de HOLMBERG que, depois de várias tentativas 
infrutíferas para esclarecer o conteúdo dos cantos matinais, se viu forçado 
a abandonar o assunto, mostram que a pergunta direta sôbre a finalidade de 
seu comportamento não pode ser respondida de maneira esclarecedora e 
precisa pelo próprio Siriono. Realmente, a maioria dos índios inquiridos 
a êsse respeito, contentou-se com a explicação de que continuavam com 
as práticas herdadas ou transmitidas pelos "ami", os velhos ou ancestrais, 
invocando portanto hábitos e tradição. Essa atitude, verificada também 
em outros lugares em casos semelhantes, indica que a concepção clara 
do canto matinal, provàvelmente existente no passado, sofreu sensível li
mitação, que o conhecimento da coerência global se perdeu em favor de 
representações isoladas, mais ou menos vagas, e que a prática decaiu, até 
certo ponto, para dar lugar a simples fórmulas. Essa suposição parere 
tanto mais aceitável por existirem, nos mais variados setores da cultura 
Siriono, vestígios de perda ou depauperamento de traços culturais. 
Alguns indivíduos, entretanto, sabem dizer, de maneira resumida, n1as 
esclarecedora, qual o desejo que os domina ao entoarem o canto ma
tinal: erõõnde sakwã - para ter sorte (na caça), mbae 51 eisi katu sak\vã 
- para pegar ( == abater) coisas ( == prêsas) . · 

Quanto à finalidade, o canto matinal dos Siriono pode ser considerado 
como um ato nascido de condições de vida de povos tipicamente caçadores 
e da necessidade premente de assegurar, de maneira contínua, as bases 
existenciais que são precàriamente mantidas por meios reais de pequena 
eficácia, recorrendo-se a f ôrças extraordinárias . Isso é comprovado pela 
sua execução, que visa a promoção da sorte venatória, sendo também sua 
entoação própria dos homens, i. é, dos caçadores. O emprêgo de formas 
gramaticais que exprimem desejo, vontade, intenção ou propósito ( cf. 

• 
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nota 9) e o realce acentuado da segurança e qualidade das armas salientam 
igualmente o caráter "mágico" dos cantos, assim como a substituição par
cial de palavras do vocabulário cotidiano por expressões perifraseadas tra
dicionais e portanto convencionais, de sentido determinado. O mesmo va
le para _a dissimulação da voz ou para a reprodução desfigurada do texto, 
evidentemente propositada, que desperta no europeu não iniciado a impres-
são de um canto fúnebre ( cf. 5, 107) . 

Embora tenha o caráter convencional de um costume comum a todos 
os Siriono em relação a local e hora, a execução e temática fundamental, 
o canto matinal representa, entretanto, um rito individual, pois cada um 
dos cantores se ocupa com sua própria aventura de caça . :Bsse fato, jun

tamente com a mencionada particularidade de interpretação, poderia ex
plicar por que o Siriono na rêde vizinha mal pode dizer algo sôbr·~ o 

conteúdo dos cantos de seu companheiro de horda . A letra do canto é 
construída individualmente, pois trata-se de uma improvisação do texto 

sôbre um tema determinado, o que condiciona indivíduos diversos trata
rem o tema de maneira diferente, e o mesmo indivíduo, ao repetir o canto, 
fazer variações sôbre êsse mesmo tema. Verifica-se, entretanto, uma ho
mogeneidade, tanto na repetição do canto, como tamb~m, a título de com
paração, na atuação de dois cantores que tratam do Ínesmo tema, pois o 
acontecimento a ser descrito e o meio ambiente onde êste se desenrola são 
grandezas mais ou menos invariáveis, e os . cantores se utilizam do mesmo 
vocabulário. Essa homogeneidade é ainda reforçada na medida em que, 
para a descrição de objetos e determinados acontecimentos, são freqüen
temente usadas metáforas, familiares a todos os cantores, e a obediência 
ao ritmo limita a livre improvisação e a inspiração espontânea. Assim, o 
individual da prática se encontra, menos no texto do que em sua referên
cia a um animal determinado, vivo ou presente na imaginação do cantor; 
êle se exprime, não no canto comum, mas na intensidade alcançada peJo 
cantor na quase extática reprodução de sua vontade ou de seu desejo es-
pecífico. Deixamos em aberto a questão de saber até que ponto o canto, 

arrastado e dando a impressão de ser lamentoso, é apenas maneirismo e o 
seu texto representa apenas um conjunto de fórmulas: o canto matinal 
que, segundo seu caráter, deve ser considerado um rito de caça, su
bentende sem dúvida um indivíduo capaz de intensa vivência e inteira
mente consciente do sentido e utilidade de sua ação . 

Se a prática do canto é suficientemente explicada no que diz res
peito à hora de sua execução, pelas considerações tecnico-venatórias nas
cidas dos hábitos dos animais, e que fazem o Siriono iniciar suas lides ca
çadoras naquelas horas que a experiência lhe ensinou serem mais proP.Í
cias, existe ainda 11ma conexão mais direta entre o canto e o período do 
dia escolhido para sua realização. HOLMBERG (3,44) aproximou-se 
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dêsse significado . :f:le nega um sentido ao canto matinal, mas textualmen
te se refere da seguinte maneira à finalidade do cântico: "Entretanto, seja 
como fôr, sempre me foi dada uma de duas justificações, quando eu per
guntava os informantes por quê sempre saudavam o dia cantando: ou 
p.or estarem felizes ou por serem como as aves ("Não havia eu ainda veri-
ficado que a maioria das aves e alguns outros animais saudavam o dia can
tando!"). Assim, os cantos matinais não têm apenas a função de um 
agradável passatempo entre a escuridão e a madrugada, depois de um 
bom sono e antes de se iniciarem as tarefas cotidianas, mas êles reforçam 
também os laços que unem o homem com o mundo animal". 

O quadro assim pintado do Siriono que, prêso de uma sensação de 
felicidade e depois de uma noite bem dormida, passa o espaço de tempo 
entre as trevas e a aurora cantando uma melodia sem nexo, não correspon
de em absoluto à situação de fato. Não corresponde também ao membro 
de uma sociedade onde - como diz HOLMBERG (3,93 ff.), reunindo 
os resultados de sua pesquisa - a satisfação continuamente frustrada da 
sensação de f orne se tornou o agente motivador preponderante da forma
ção de hábitos e costumes, e cujo problema decisivo é a olftenção de su
ficiente alimento . "Quando o caçador parte em procura da prêsa, há uma 
alta probabilidade de que seus esforços sejam frustrados ' ou apenas par-

-ciah!lente _recompensados". Essa constatação de HOLMBERG correspon
de à realidade . Assim êle também retrata de maneira viva as sensações do 
Siriono que, despertando em sua rêde; se vê diante da necessidade de re.ali
zar com êxito sua tarefa diária. "Antes de pegar dos arcos e flechas para 
dirigir-se à caça, êle sem dúvida se pergunta: "Devo ou não ir?" Seu estô. 
mago o impele, seus parentes o estimulam . . . Mas, lembrando-se de sua 
última caçada ou de uma das anteriores - ocasião em que voltou de mãos 
vazias depois de percorrer durante todo o dia matas e brejos, em que. foi 
descomposto pelos parentes pela sua falta de êxito ou de habilidade, e da 
qual voltou com os pés cheios de espinhos e estrepes, o corpo coberto de 
picadas de insetos - sua disposição para sair provàvelménte fica bem amor· 

tecida" (3,95). Essa situação de conflito em que 'º caçador se encontra 
antes de partir para a caça, e a sua consciência da insuficiência de seus 
meios, da limitação de sua capacidades e a dúvida quanto ao resultado 
da expedição, tornam compreensível o recurso, exatamente nesse instante, 

a um meio extraordinário. O Siriono canta, não por sentir-se feliz, mas 
para obter sorte na caçada. Para êle o canto não é um fim em si mesmo, 
como exprime o verbo "hirasi-rasi", referindo-se ao canto que, além do 
significado de expressão musical também encerra a concepção de um pe
dido ou desejo intenso ( cf. 7, 102, 138) . 

Como foi constatado acima, existe também uma relação direta entre 
o significado do canto matinal e a hora de sua entoação, e que foi parcial
mente esclarecida por HOLMBERG. A segunda das duas justificações 
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do canto que lhe foram fornecidas pelos informantes se aplica. na medida 
em que encerra uma indicação da adaptação do comportamento humano 
ao mundo animal, principalmente ao mundo das aves em relação ao des
pontar do dia . E ssa concordância entre homem e animal existe realmente 
e em grau bem mais acentuado do que o exprime Holmberg. Ela não re
pousa apenas na saudação musical oferecida ao nôvo dia. Assim como 
o Siriono - tomando-se o caso ideal de um indivíduo instruído - tem 
consciência do significado e da utilidade de seu canto, êle também não 
hesita em atribuir ao canto matutino dos pássaros uma finalidade corres
pondente àquela que êle tem em mente. 

Acredita que os pássaros causam o término da noite ( ue re ngira ni 
sieu eitõ míímbu ue re == a ave que ali canta rompe a noite 52 ). o desapa
recimento da escuridão ( eitõ mumba-sa rete ngira ní kakwa akerese = a 
ave que ali grita está capacitada a pôr fim às trevas da noite) e conse
qüentemente trazem a luz do dia (ngira tesae hibera embu sereka == a 
ave noturna traz habitualmente a luz do dia). Assim também o Siriono 
vê no esfôrço de ajudar o nôvo dia a nascer a finalidade ou uma das fina
lidades de seu canto matinal. ''Eibera ereru bey" é a curta resposta do 
Siriono quando inquirido sôbre a finalidade de sua ação, o que significa 
''trazer inteiramente a luz do dia que nasce". 

O extraordinário significado <lêsse aspecto do canto matinal já apare
ce no fato de que todos, seja qual fôr o assunto que pretendam tratar, co
locam antes dessa parte mais especial de seu canto, alguns versos cujo 
conteúdo e texto são comuns e que se referem ~ descrição do despontar 
da madrugada dentro da escuridão da mata. 

Eroy 53 hibera 54 ruri ka 55 tesãnkã 56 

Pontas de fôlhas luzidias (elas) brotam brilhantes 
Eroy rebera ruri ka tesãnkã 
Pontas de f ôlhas existentes (elas ) brotam brilhantes 
Eroy hibera ruri ka se mumba 
Pontas de f ôlhas luzidias (elas) brotam despertam-me 
H ibera eroy ruri ka tesãnkã 
Claridade pontas d~ f ôlhas (elas) brotam brilhantes 
Erãnkã hibera ruri ka tesãnkã 
Galhos luzidias ( êles) brotam brilhantes etc . 57 

Segundo inf armações do cantor - o variado significado dos vocábu
los permite traduções que se desviam nos detalhes - os primeiros versos 
do canto matinal significam o seguinte: 

As pontas das fôlhas, iluminadas pela crescente luminosidade da auro-
1 a, aparecem mais e mais, como que brotando, e, à medida que ganham 

• 
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forma, côr e brilho, vão se destacando com intensidade sempre maior con-. . 

tra a linha luminosa que delineia as copas das árvores . 
As pontas das fôlhas, antes merg'11hadas na escuridão e agora visí

veis, aparecem mais e mais, como que brotando, e, à medida que ga
nham formá, côr e brilho. vão se destacando co·m intensidade crescente 
contra a linha luminosa que delineia as copas das árvores ~ 

As pontas das fôlhas, iluminadas pela crescente luz da aurora, apare
cem mais e mais, como que brotando, e desp.ertam-me do sono. 

Clareia! As ROntas das fôlhas aparecem mais e mais, como qQe bro
tando, e, à medida que ganham forma, côr e brilho, vão se destacando 
com intensidad.e crescente contra a linha luminosa que delineia as copas 
das árvores . 

. Os galhos, iluminados pela crescente luz da aurora, aparecem agora 
também mais e· mais; à medida que ganham forma, côr e brilho, v::io 
se destacando com intensidade cada vez maior da 1inha luminosa que de
lineia as copas das árvores . 

O conteúdo da i1_1trodução do canto matinal trata, portanto, do con
tínuo aumento de intensidade da luz, como qualquer um poµe observar, 
olhando para o dossel de folhagem . A primeira vista, êle s·ugere uma ma
nifestação da satisfação do caçador pelo renovado aparecimento da luz, 
constituindo já então do que uma saudação ao nôvo dia. Na realidade, 
porém, o objetivo do canto consiste, como já foi dito, em atrair a luz. 
Considerando-se que o inicio da entoação se dá sempre antes do coniêço 
da alvorada., pode-se supor que a parte introdutória represente a pré-vi
vência de um evento que se quer produzir imediatamente~ O motivo para 
uma prática designada a atrair a luz solar e executada por caçadores, só 
pode ser o desejo de terminar quanto antes com a noite, improdutiva, p·a-

. ra iniciar, aos primeiros albores, a necessária atividade venatória. nascida 
de uma situação econômica precária . Apenas aparentemente, portanto. a 
invocação da luz na parte introdutória. não corresponde ao desejo venató
rio especial expresso no restante do texto, pois sua realização representa 
de fato a premissa para sua concretização . 

O canto matinal (Hirari-rasi gfia hibera he) não pressupõe a existên
cia de um ente superior que deva ser invocado, suposição que HANKE in
clina-se a aceitar exatamente devido à repetição diária do canto antes do 
nascer do sol: o próprio Siriono o nega . 

Outro aspecto poderá ser mencionado nessa ordem de idéias. HOI ... M
BERG atribui ao canto matinal, imitação da saudação que aves e outros 
animais dirigem ao nôvo dia, uma função de ref ôrço dos laços que unem o 
homem ao mundo animal . E' duvidoso que tal ref ôrço possa ser alcançado 
com êxito através de um comportamento meramente analógico, desde que 
não exista uma relação recíproca . Uma assimilação da conduta, mesmo 
quando esta nasce de outros motivos, objetiva quase sempre. o mesmo re-
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sultado. Poder-se-ia considerar, por exemplo, a atração da luz do dia como 
imitação dos pássaros, pois o Siriono realmente atribui êsse poder tantc ao 
canto humano como ao do animal_ No que se refere, entretanto, ao desejo 
especial de caça, deve-se indubitàvelmente admitir uma ligação mais direta, 
recíproca, entre o caçador e sua prêsa. Neste sentido, o Siriono pouco sa
be informar, mas algumas de suas explicações são esclarecedoras. De 
acôrdo com elas, a prêsa se apresenta ao caçador na madrugada, ou seja, de
pois da realização do canto . Essa constatação não deve admirar, poi~ 
o Siriono espera, como conseqüência de seu canto, um comportamen
to correspondente por parte do animal . Digna de nota é a informação de 
que a anta e as espécies de porcos do mato procuram o caçador, vêm ao 
seu encontro para serem mortos, como que arrastados a isso por uma de
terminada f ôrça. A menção dessa f ôrça não definida, considerada invisível 
( edyekwayã), mas igualada em sua eficácia à alma ( iey), aponta, juntamen-
te com o rito de conciliação executado depois da matança do animal - con
siste na repetição de estrófes do canto matinal e na suspensão de crânios 
animais (mbae resakware mbarõ) - para o papel que desempenha ou de
sempenhou a alma do animal ou então o senhor dos animais nas represen
tações dos Siriono . Trata-se de um complexo que não poderá ser analisado 
aqui. 

NOTAS 

1) A gramática e o vasto e instrutivo vocabulário de Schermair (6; 7) são os 
únicos trabalhos que se ocupam de maneira extensiva com a língua dos Siriono. 

2) O quati (Nasua sp.; tejón na América do Sul) é chamado pelos Siriono "o 
inquieto" (se: não; + etye: quieto; seatye = inquieto), pois observa-se que os bandos de 
pequenos quatis brigam estridentemente entre si, marinhando pelas árvores. Não se p::>dP. 
c'eddir aqui se êsses quatis (Nasua: socialis) constituem apenas uma variedade especial 
da Nasua solitaria, maior e insocial. 

3) Literalmente: pequenas rêdes - camas . Em sentido mais amplo: ninho, lugar 
de dormir, etc. 

4) Segundo os informantes, o verbo "eruri" dá a idéia do brotar, da germinação, 
do manar, etc., exigindo uma tradução livre correspondente (cf. nota 55). 

5) "Hibera (= eibera)" é usado como substantivo ou como adjetivo e significa 
respectivamente "luz (claridade, iluminação, etc.)" e claro (brilhante, cheio de luz, 
etc.). (Cf. 7, 117 f.). Nos cantos matinais essa palavra sempre se refere à claridade 
do nôvo dia ou ao processo de progressivo aumento da luz diurna. Isso permite ao ca
çador descobrir e matar a prêsa na folhagem. Gramaticalmente colocada mais ou menos 
isolada no fim do verso, a expressão "hibera" se correlaciona causalmente com o con
teúdo do verso anterior. Ela constata que tal fato é perceptivel, possuindo, talvez por 
isso, um caráter de refrão, exigindo também tradução mais livre. 

6) As traduções livres apresentadas aqui e em outros pontos baseiam-se em escla
recimentos fornecidos pelo cantor. - Ãs palavras decompostas no canto foi dada sua 
forma original. Para não nos estendermos demais, suprimimos a menção de versos de 
igual teor e aquêlcs que, com o mesmo sentido, textualmente só diferem em pormenvres . 

• 

• 
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7) Referência especial a "iba te" (Ardisia cubana,· coquino da América do. Sul), 
fruta semelhante à ameixa, muito apreciada pelos próprios Siriono. 

8) A língua Siriono não tem terminação de número. O plural é indicado por de
terminadas palavras (p. ex. ha = todos). Quando faltam, o sentido da frase o indica. 

9) O emprêgo do intencional, que expressa propósito (tentativa, desejo, vontade, 
intenção, etc. ) , é significativo para o caráter do canto. 

10) "Akeni" (ake: aquilo que se encontra aqui: cá está; aquilo que se encontra 
ali; aquêle, etc.) + ni: é; está; em; para; lá, etc. = encontra-se (encontram-se) 
(assim); ali (para cá e para lá); acolá; lá estão (êles), etc.) e "akerese" (ake + rese: 
com, juntamente com, encostado a; reunido com; e; através, etc. = lá estão êles juntos; 
lá; com aquêle ali, etc.), são adverbios justapostos que se encontram no fim do verso, 
possuindo em parte a função de expletivos condicionados pelo ritmo. Compreendidos 
no sentido da frase, permitem uma certa liberdade de tradução. 

11) Cf. nota 10. 

12) A farpa da ponta da flecha é feita exclusivamente da madeira da palmeira 
marayaú (Astrocaria común). É característico da expressão poética observada nos can
tos que o cantor mencione a parte (= a farpa) ou a matéria prima do objeto e não o 
todo (= flecha). 

13) Também o significado de "realmente" e "definitivamente" é dado. No caso das 
resumidas informações fornecidas pelo texto dos cantos, é necessário recorrer à autori
dade do cantor para obter o verdadeiro significado. Aqui é salientada a constante efi
cácia da flecha. 

14) O significado do adjetivo "emembi" é "bem ou verdadeiramente unido (i. é, 
a mãe com o filho = grávida)", cf. 7,228. Não se trata necessàriamente aqui de gra
videz confirmada; constata-se tão somente que se trata de uma fêmea. 

15) A forma "embudyasa" permite várias traduções devido aos numerosos signifi
cados próprios do sufixo "-sa". Neste caso trata-se do "objeto que os reune habitualmen
te". Essa expressão muito usada nos cantos refere-se à flecha, enaltecida como "agente 
seguro da união de numerosas prêsas". 

16) Aqui o sufixo toma sentido passivo, cf. nota 15. 
17) A forma "esambuki" deriva-se dos verbos "asae" (= retirar ou <'rradicar 

pêlo~; queimá-los; sapecá-los; defumá-los") e "ambuki" (= fazê-los cair) (cf. 7, 358, 
360, 496), significando portanto: sapecar os pêlos (ou: o couro) (da prêsa) resultando 
em sua queda (ou: afastar os pêlos chamuscando-os). Significa que nesse processo se 
queima primeiro uma parte do couro, apagando em seguida o fogo com a mão, para 
finalmente afastar os pêlos chamuscados, esfregando-os também com a mão. 

18) (Cebus sp.; na América do Sul: osco, mono silbador; em Siriono: key). 
Trata-se de uma variedade de cebídeos muito rica em indivíduos e por isso a rnais fre
qüentemen te encontrada nas florestas habitadas pelos Siriono. Nos festins de chicha 
seu apelido poético é "subae" ( = aquêle que possui uma testa (rosto) alta e plana, di
ferenciando-se assim do coatá) . 

19) Trata-se da ponta de flecha (se ruu rakoy = minha ponta de flecha) . Neste 
caso, porém, não se trata da ponta dura conf eccionada da madeira da palmeira chonta. 
A expressão refere-se à extremidade da farpa, voltada para trás (erasi ndakoy) ou à 
flecha como um todo. 

20) Tipicamente nesses cânticos, o macaco é aqui designado por "(habitual) <l~s

pedaçador (das flechas)", pois êle, segundo a experiência do Siriono, procura quebrar com 
os dentes as flechas que o atingiram. 
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21) tste verbo tem o sentido de "estar em movimento", "movimentar-se durante 
a realização de uma ação", "possuir certa rapidez ou pressa na concretização de um ato", 
"apressar-se", etc. (cf. 7, 289) e procura reproduzir a pressa com que o macaco se 
prepara para fugir. 

22) Propriamente: se ruu rakoy amii (= eu aponto a extremidade de minha 
flecha para ... ) . 

23) Os macacos-prego são chamados "os de olhos suaves", pois sua expressão 
facial é considerada suave (ou: mansa, tranquila, admirada). 

24) A imagem das flechas entrecruzadas, espetadas no macaco ( eiasasai = aquêle 
que foi cruzado ou perfurado) como formando uma ponte é acertada, pois as primitivas 
construções dêsse tipo dos Siriono consistem de alguns bastões desordenadamente reuni
d.os, presos nos galhos das árvores caidas da margem em pontos rasos do Jeito do rio. 

25) A expressão "ngo tyãnti" (= êles movem suas próprias fôlhas) é empregada 
em todos os · cânticos que se ocupam da caça de macacos, e pretende ilustrar a ondulação 
das copas das árvores por onde ,passam os bandos. A forma reflexiva significa que os 
animais apenas movimentam aquêles galhos ou partes da folhagem que êles agarram em 
seus pulos. 

26) Propriamente: adyõ nte. 
27) Essa expressão, freqüentemente utilizada nos cantos, se refere à flecha. 
28) Trata-se da flecha que é despedida pelas mãos. 
29) Tenta-se descrever aqui que a farpa se enterra no animal e o arrasta para 

baixo. Mas "Ambutimbuti" também significa "atraí-lo" (cf. 7, 250) e aqui encontra
mos também êste sentido, pois o Siriono atribui à sua arma uma eficácia mágica extraor
dinária, capaz de trazer a prêsa ao projétil. 

30) A "sombra arbórea" é o macaco que, visto da posição ocupada pelo caçador, 
se delinea na folhagem como uma silhueta contra o céu claro. A d::scrição conta como 
a flecha penetrou no macaco até a emplumação, ou seja, que o animal permanece numa 
posição em que apenas se reconhece a parte terminal da flecha . 

31) O "ponto onde o encaixe (que permite a inserção da corda do arco) entra 
aprofundando-se" é a parte da flecha provida de emplumação. 

32) Trata-se de tôda a parte terminal da flecha, provida de asas. 
33) A intenção é dizer que a parte terminal da flecha cravada no corpo do maca

co bate contra galhos e folhagem na medida em que o animal se retorce de dor ou cai 
da árvore. 

34) Trata-se da flecha, a '"condutora" (da prêsa). 
35) Propriamente "mbae isibo". Esta forma corresponde em sentido e gramati

céllmente ao substantivo "ísio" (= liana, cf. 7, 147). 
36) Referência ao aldeamento ou à comunidade de pessoas que moram no mes · 

mo acampamento. 
37) O Siriono distingue 3 variedades de mutum (Crax sp.; Mitu sp.; na América 

do Sul: mutum, pavicki, pava pintada) às quais confere o nome genérico de "mhitõ". 
38) "Gwata" é a forma reflexiva de "erata" (= seu fogo; tata = (o) fogo). 

"Seu próprio fogo" aqui significa "sua visão" (eresa rata = o fogo (= luz) de seus 
olhos). Significa, pois: a ave cerra seus olhos. 

39) Referência aos seis ou dois (conforme a variedade) tons de que se compõe o 
canto dos mutuns. 

40) A forma verbal "-mbiiri" (= fazer com que alguém sinta mêdo, confundi-lo, 
colocá-lo em perigo, assustá-lo, etc. ( cf. 7, 229) - sempre colocada no fim do v~rso, 

expressa o "leitmotiv", ou seja, pôr o mutum em perigo e, em última análise, matá-lo. 
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41) Segundo o cantor, indica-se aqui uma peculiaridade do mutum que, enquanto 
canta, fecha temporàrlamente os olhos. Segundo outros inf armantes, indica-se a necee
sic!ade de abater a ave antes de ela recolher-se para dormir, ou seja, antes de terminar de 
cantar e portanto não mais trair sua posição. 

42) Propriamente: utyuru. O "r" e o "d" muitas vêzes não são rlgidamente dis
tinguidos pelo Siriono. 

43) "Kufia" é têrmo tomado do guarayú. 
44) O canto entre os Siriono está principalmente ligado às festas de chicha. ~sse 

fato esclarece aqui a comparação. 
45) Trata-se da seqüência de cantar e do abrir-e-fechar dos olhos. 
46) Caçando aves, o Siriono procura atingi-las sempre no pescoço. 
47) Propriamente: ueo. 
48) "Eiõ" tem o sentido de: ferir, atingir, matar, perfurar, etc. (cf. 7, 47:!f). 

De acôrdo com o cantor, o verbo significa aqui "furá-lo (= ferir)" e "eiõ mbey11 tem 
então o sentido de "ferir (=mortalmente) inteiramente (= a prêsa). 

49) O verbo "a-oko erese", segundo SCHERMAIR (7, 285) significa "estender a 
mão em direção a alguém ou alguma coisa", "tocá-lo". O sentido aqui é "agarrar (ou: 
levantar, recolher, etc.) (a prêsa) ". 

50) Refere-se à hora em que os mutuns reforçam seu canto, embora cantem tanto 
de dia como de noite. 

51) Propriamente: mbae roo (ou soo = carne) = caça, prêsa. • 
52) O significado real é: dividir a escuridão (noite), i. é, romper a quietude ou 

0 silêncio da noite com o canto (cf. 7, 234). Em sentido figurado:: cortar ou terminar a 
noite com o canto. 

53) "Eroy" significa ponta, parte mais alta ou externa de um objeto, i. é, aqui 
a copa da árvore (ira roy) ou a linha que esta forma contra o firmamento. Os cantos 
se referem realmente às pontas das fôlhas (ero = fôlha, + (e) ey = ponta), e mais 
ainda, às pontas ou partes superiores que se salientam contra a claridade do céu. Como 
estas também são as partes externas da copa, ambos os vocábulos expressam o mesmo 
sentido. 

54 "Hibera (= eibera)" cf. (nota 5) é aqui usado como adjetivo e expressJ. que 
as fôlhas se destacam contra o céu. 

55) O verbo "eruri" tem o seguinte significado: vir, brotar, manar, surgir, apare
cer, etc. i;:sses sentidos expressam uma ação progressiva, reforçada ainda pela partícula 
"ka". Nesse caso tôdas as formas podem ser empregadas, pois quer-se descrever que as 
fôlbas assumem cada vez mais forma à medida que aumenta a quantidade de luz. 

56) "Etesãnkã" (= brilhar, cintilar etc.) refere-se aqui ao aumento de luz, côr, 
luminosidade etc. 

57) Outros versos com o mesmo sentido se referem ao galho. O número de repeti
ções dessas estrófes e a mudança da posição das palavras não têm limite. 
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