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ER sobre Folclore, em qualquer de seus sectores, inclusive sobre 
as ln ências Indígenas, .constitui t1ma responsabilidad~ ·qúe ·emana do 
pró·prio objecto de interesse dessa ciência: os 1nodos, ou maneiras, de sen
tir, p.ensar, agir e reagir, que caracterizam os portador~s do que se conven
ciona denominar cultura brasileira. 

Esses portadores são todos aqueles, que em qualquer momento, perto 
ou longe, contri·buem com seus esforços para o engrandecimento do país, 
ou aqueles que cumprindo agendas do lazer, reconstituem suas forças indi
viduais para enfrentar, numa gigantesca engrenagem,. novas etapas de acti
vidades, ombro a ombro, independente1nente de origens ou de hierarquiza
ções em classes soei.ais. 

Todos são portadores dos modos de sentir, pensar, 
se formam como respostas aos estímulos que rece~em . 
vivem. 

. . 
agir e reagir, que 
do n1eio em que 

E dependendo da natureza da exteriorização pela qual essas respostas 
se apresentam, podem estar sendo portadores de Folclore .. 

Mas o que é Folclore? 
Antes de procurar responder, convé1n, a título de esclarecimento pré

vio, dizer o que não é Folclore, uma vez que nunca se usou tanto esta pala
vra quarn.to nos dias actuais, e, consequ1entemente, nl1n.ca foi tão grand·e a 
confusão por parte dos leigos - pessoas instruídas ou não - , que na maio
ria das vezes emprestam un1 significado completa1nente falso ao seu u.niverso 
de discurso. Neste sentido, o sentido falso, segundo palavras de Renato 
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Ahneida, proferidas quando da sessão solene de instalação do V Congresso 
Brasileiro de Folclore, reu11ido em Julho de 1963 em Fortaleza, Ceará, 
«é tudo quanto é exótico, pitoresco, falso, banal. E, pior ainda», esclarece 
o Secretário-Geral da Comissão Nacional, (chama-se folclore a um comen
tário ridículo da vida da gente do povo, colocando seu ho.mem como um 
pasmado diante das paisagens urbanas, e com uma mentalidade acanhada, 
atilada en1bora de vez em quando, a fim de manter o clima de hilarie
dade ... ». « ... D e outro lado, o folclore passou a ser o que que qualquer um 
faz, um poeta cria poesia folclórica, um n1úsico co1npõe folclore, e há bai
les folclórico·s, desfiles folclóricos, tudo imitação artificial e solerte, falsifi
cando-se os factos legítimos ern realizações extravagantes e simplórias, de 
enervante mau gosto». Completando, o ilustre professor faz sua uma igual
mente ilustrativa afirmação de Nestor de H olanda, ao dizer : «0 Folclore 
virou fita durex ... serve para tudo». 

Delineada ràpidamente a situação actual do sentido falso do emprego 
da palavra folclore, que, para consolo do-s seus estudio-sos, se é que isso 
po·de ser um consolo, espelha ta1nbém o que vem ocorrendo em outros paí
ses, nos meios estranhos a essa ciência; procuremos responder à questão: 
O que é Folclore? 

Para os especialistas, o Folclore é o estudo da cultura, definida esta 
como o sentir, pensar, agir e reagir de um povo. 

Entretanto, corno bem esclarece Ro·ssini Tavares de Lima, «Ü Folclore 
não estuda a cultura integral de um povo, mas s(Hnente a chamada cultura 
popular. A cultura daqueles grupos sociais ou colectividades rurais e mesmo 
urbanas, que sentem, pensam, agem e reage1n com a melhor e maior espon
taneidade, sem que a isso sejam levados de maneira directa, por influência 
do pensamento erudito, que é difundido pelas escolas, academias, faculda
des, igrejas e instituições sectárias em geral» . 

Esta cultura espontânea, que ten1 como outra característica o poder de 
motivação, pelo qual os factos são co·nstantemente vividos e revividos, o que 
lhes dá u1na funcionalidade que é a resultante da troca de exp-eriências do 
homem com o seu semelhante, desde o nascimento até a morte, e que se 
diferencia nas sociedades civilizadas da cultura erudita, oriunda das institui
ções citadas, tanto se pode apresentar no plano material con10 no espiritual. 

Con10 os próprios nomes indicam, fazem parte do campo da cultura 
1naterial, os produtos do comportamento que alcançan1 uma representação 
tangível, isto é, têm uma existência concreta, ainda que em suas origens, o 
que sen1pre se verifica num instante próximo ou remoto, nasçam de ideias 
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que fortnam as normas ou câ11ones que regen1 a teia de relações 11un1anas. 
A parte espiritual, por sua vez, abrange as ideias que formam essas mesmas 
normas de conduta, que não chegarn a alcançar uma representação mate
rial, palpável. 

N esta acep~-ão, a cultura se constitui num atributo exclusivo :do género 
humano, que implica sítnbolos, abstracções e generalizações, que vêm sendo 
amalgamadas através dos séculos, desde os tempos imemoriais, subordinadas 
aos processos dinâmicos modernamente determinados pelos cientistas sociais, 
e que diferindo ao influxo de diferentes f actores, levan1 à constatação da 
existência de diferentes grupos culturais na face da terra, entre eles o bra
sileiro, com t1m sentido nacional cada vez 1nais destacado. 

A formação cultural do Brasil, é marcada decisivamente, pela conf luên
cia de três culturas, que exteriorrnente caracterizadas, de per si, por relativa 
unidade, era e são, quando tomadas isoladamente, diversificadas em suas 
co·ndições, formadas por subculturas jamais uniformizadas: o português, o 
indígena e o negro. 

Ao chegar à T erra de Vera Cruz, o português, portador de un1a cul
tura cujo processo de for1nação decorreu com a interferência de diversos 
grupos étnicos, que en1 ocasiões diferentes ocuparan1 o território peninsu
lar, aqui se defrontot1 con1 grupos indígenas de variada condição cultural, 
tanto de natureza material como espiritual. 

Com o passar dos anos, não podendo contar com a mão-de-obra indí
gena, o português recorreu então à escravidão negra, transplantando para 
o nosso país, africanos igualmente representativos de diferentes níveis de 
cultura, alguns, por exemplo·, pertencentes a nações fetichistas , outros cla
ramente influenciados pelo islamismo. 

O folclore brasileiro é, bàsicamente, o produto do encontro dessas três 
correntes. É o produto da aglutinação, num efervescen~e caldeamento rein
terpretativo, de traços e complexos dessas culturas, originando não só n1ani
festa~ões especificamente nacionais, como também regionais e locais. 

Fundindo-se ou absorve11do-se, os cânones originàriamente portugueses, 
africanos ou indígenas, a que con1 o correr do ten1po se vên1 juntar os oriun
dos dos contingentes alienígenas que aqui aportaram, criara1n novos cânones, 
novas crenças, praxes, agendas, novos símbolos, valores e sanções, 1nuitos 
dos quais persistem até os dias actuais, con1 os traços mais visíveis de sua 
origem. 

É desse intrincado mosaico temporo-espacial de combinações, simplifica
ções e diversificações, que procuramos abstrair o quadro das Influências 
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Indígenas no Folclore Brasileiro, que é permitido pelos escassos reg1stros 
bibliográficos existentes sobre o assunto. 

Ao se verificar a descoberta do Brasil, o território pátrio apresentava 
grupos indígenas que, apesar da relativa unidade do tipo físico, unidade prin
cipalmente exterior, constituíam-se em grupos tribais de níveis variados de 
cultura, caida u·m deles dom.iinado por condições diversas, uns viven·do exclu
sivamente da coleta, outros conhecendo a agricultura, uns praticando a cerâ
n1ica como técnica adiantada, outros, desconhecendo-a, uns utilizando técnicas 
de adorno, outros ignorando qualquer enfeite corporal. Da mes1na for1na; 
variava·m as co·ndiçõ·es da organização social, ·polí1tica e religiosa, dos senho
res primordiais e naturais da terra. 

Ao desembarcar em nosso país, o português veio encontrar a vasta região 
praiana habitada pelos Tupi-Guarani, com os Tape, ou T'apé, ocupando o 
litoral do Rio Grande do Sul; os Carijó, localizados entre a Lagoa dos P'atos 
e Cananeia ; os Tupinambá, aos quais estão filiados os Tabajara, Petiguara, 
Caeté, Tupiniquim, e Tamoio, senhoreando os arredores da Baía da Gua
nabara, as margens do Rio São Francisco, as costas do Maranhão, e as praias 
do Pará, além da ilha de Tupinan1barana ; os Tamoio, no Rio de Janeiro, 
estendendo-se da Baía Formosa à Angra dos Reis, e excursionando até a Ber
tioga; os Tomiminó ou Temiminó, do Espírito Santo, habitando a margem 
esquerda do baixo Paraíba; os Tupiniqtiin, imperando na faixa costeira de 
Vitória até Camamú; os Caeté, vivendo entre o São Francisco e Itamaracá; 
os Tabajara, radicados nos limites compreendidos entre as lindes setentrio
nais da extinta capitania de Ita·ma:r.acá e o rio Paraíba; os Petiguara ou Poti
guara, com aldeias entre o Paraíba e o Jaguaribe, atingindo o Maranhão; 
e os Guajajara, ocupando o vale do Pindaré-Mearin, Maranhão-Pará. 

Para o interior, cobrindo quase todo o território brasileiro, distribuem-se 
então os grupos cpnstituintes das famílias Nu-Aruaque, Caraíba, Gê, Cariri, 
Tucano, Pano, ékurú e Charrua, secundados pelos grupos das chamadas 
línguas isoladas, os Chirianá, Witoto, Jurí, Catuquina, Mura, Nambiquara, 
Trumai, Borôro, ~rajá e Goitacá. 

Com o início e desenvolvimento dos movimentos de colonização, regis
trados desde o primeiro século, apesar de toda a legislaçã~ __ 3ue procurou pre
servar essas culturas, foram elas sendo exprimidas sertão' ljentro, algumas 
sendo absorvidas por populações marginais, outras disseminadas pelos explo
radores, e, ainda outras, mais recentemente, colocadas sobre a tutela do Ser
viço de Protecção aos índios, muitas vezes de eficácia duvidosa, o que se 
deve, não às suas finalidades, claramente definidas por aqt1ele que dedicou 
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toda uma vida em prol da salvaguarda dos selvícolas, àquele que indiscuti
velmente merece todos os nossos aplausos e respeito, o Marechal Cândido 
Mariano da Silva Rondon) 1nas sim, aos defeitos humano.s de uma minoria 
desclassificada. 

Esse rema·nejamento, no tem·po e no espaço, de vidas, de costumes, de 
culturas, fez com que chegassem aos nossos dias, segundo os cálculos mais 
recentes, para uma população global estimada em quase setenta milhões 
de indivíduos, somente um número mínimo de 68 100 indígenas, número 
esse, que por maior optimismo que se tenha na avaliação censorial, alcança 
um n1áximo de 99 700 seres distribuídos por 143 grupos tribais, dos quais, 
os principais, estão assim localizados: 

Amazonas e Acre - Catuquina (N auá) , Tukuna (alto rio Solimões), 
Ipurinã e Iaminauá. 

Baía-Os Pankararú ; 
Goiás - Xavante, Xerente, Krahó (rio Manuel Alves Pequeno) e 

Karajá ; 
Ma;·anhã- Guajajára, Urubus-Kaapor e Canéla; 
Mato G-rosso - Nambikuára, Borôro e Chavante (Akue) ; 
Minas Ge1'ais - Botocudo e Maxakalí (rio Itanhaém) ; 
Pafá- Kaiapó, Gavião, Assurini (rio Tocantins) , Mundurukú e Surui 

ou Mujetire (rio Sororó) ; · 
Pernambuco ~ Os Fuln,ió; 
Rio Gran·de do Sul e São Pa11lo - Os Kaingáng; e 
Santa Catarina - Os Xokleng. 

Distribuídos por regiões geográficas, temos na Amazónia cerca de 
43 000 indígenas, no Brasil Central por volta de 15 000, no Brasil Oriental, 
mais ou menos 6 000, e, na Região Sul do país, um total da ordem de 4 500 . 

Os 143 grupos tribais ainda existentes apresentam ocupações diversas, 
decorrentes principalmente do grau de assimilação cultural e económica, 
podendo ser reagrupados, deste ponto de vista, em três tipos principais, o 
primeiro englobando po·pulações e tribos inacessíveis à civilização e quase 
em sua totalidade selvícolas. Esta categoria tem como ocupações : a caça 
- nas tribos do grupo Tupí, arco e flecha, lança e zarabatana; nas tribos 
Omaga, Karajá, e Kamayurá, laços para a captura de pássaros, propulsores 
e bolas; e entre os Nambikuára, laços e armadilhas. A pesca - entre os 
Karajá e Borôro, feita co·m airco e flecha:, anzóis e redes, e genericamente 
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com barreiras naturais e venenos vegetais. Coleta de frutos, raízes comestí
veis, larvas, mel e ovos, além de outras. A agricultura desta classe de aporí
genes é rudimentar, marcada pelas técnicas da «coivara», com cultivo de 
mandioca, milho, inhame, feijão, algodão, tabaco, batata e algumas cocurbi
táceas. O artesanato é igualmente precário, com a fabricação de armas -
arcos, flechas, laços, redes, tacapes - , tecidos, artigos, trançados, cestaria, 
bancos, canoas escavadas em troncos de árvores, louça de barro de fabrico 
rudimentar (Kaingáng e grupo Tupí) ; mercados de troca. 

O segundo agrupamento abrange as tribos atendidas pelo Serviço de 
Protecção aos índios. Con1 esta assistência encontramos tribos de natureza 
Guaraní, em Mato Grosso, Paraná, e noroeste do Rio Grande do Sul; tribos 
Kaingáng, em São Paulo e tam·bém ·no Rio Grande do Sul; tribos Tukuna, 
Desana, 'Mura e Maué, no Estado do Amazonas ; e Terena, Xavante, Kaiwá, 
Bakairi, Borôro, Umutina, Aweti e Ka1nayurá, ein Mato Grosso·. Em linhas 
gerais, a agricultura deste segundo agrupamento é mais racional e técnica, 
com a exploração, além dos produto·s citados para a classe anterior, da cana 
de açúcar, cacau, arroz, trigo, milho· híbrido e árvores frutíferas. Apresen
tam criações de gado, constituindo-se o seu artesanato em trabalhos de car
pintaria e mecânica, fabricação de ladrilhos e curtição de peles. 

O terceiro tipo reagrupa as chamadas populações marginais, incorpo
radas às comunidades rurais, corn ocupações diversas, tais como peonagem 
nas plantações, trabalhos estacionais das colheitas, 1nineração, indústrias flo
restais e a recolecção da borracha e castanha do Brasil. 

Esse remanej amento, através dos séculos, de vidas, de costumes, de cul
turas, que subsistem ou subsistiram em território nacional, contribuiu, como 
não podia deixar de ser, e ainda vem contribuindo, apesar que em menor 
escala, para a formação de diferentes aspectos do folclore brasileiro. 

Como é natural - lembrem-se as formas de ocupação, colonização e 
desenvolvimento do país, e a primeira distribuição dos grupos selvícolas -
a cultura Tupi-Guarani, com elementos Aruak e possivelmente de outras 
famílias indígenas, parece fornecer o maior contingente de vestígios encon
trados em nosso folclore, quer sejam eles de naturez.a material ou esp·iritual. 

Assim, nas relações de factos materiais do folclore brasileiro, encontra
mos, no sector da habitação, melhor dizendo, da construção de casas nas 
zonas rurais, o emprego do sapé, folhas de palmeiras, vários tipos de cipó, 
e até a taipa. Entre os acessórios da habitação, temos o uso da rede de 
algodão ou de fibras vegetais, feitas como as redes de pesca e do ginu, 
estrado de varas colocadas sobre forquilhas, utilizado como leito, para dor-
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mir, além do girau para guardar pertences de cozinha, e o uso da esteira 
e dos bancos de pau. 

Entre os objectos classificados como utensilios doniésticos e culinários, 
destacam-se: peneiras de fibras vegetais; colheres feitas de conchas ou de 
pau; cu ias de cabaça e de coco; cestos de palha, cipó, taquara e casco de 
tatu; pilões e abanos ; moringas e potes de barro, com superfícies lisas ou 
trabalhadas através de depressões conseguidas com espátulas de pau, com a 
unha, ou mesmo com a ponta do dedo. 

Na; caça registam-se o emprego de armadilhas, co·mo o laço 011 juçana, 
para passarinhos, a arapuca, para aves, e o mundéu, para animais) e o 11so 
de instrumentos corno o bo·doque, para atirar bolas de barro endurecido ou 
pedras, a funda, laçadas de couro ou corda, para arremessar pedras, e as 
bolas ou boleadeiras, laços com pedras para derrubar animais. 

Na pesca, notamos a linha de tucum, que é uma fibra de palmeira, o 
puçá, formado por uma rede que é atada em uma vara, e o arpão, a uru
pema, a barragem e o curral. 

Passando a alimentação e bebidas, temos em primeiro plano a utiliza
ção da mandioca, prensada no tipiti, cesto de taquara com boca estreita 
e suas diferentes aplicações - tapioca, beiju, mingau, farinha - , que apa
recem, segundo estudo de Mário Ypiranga Monteiro, em pelo menos 
149 receitas. Com idêntica importância temos o milho, que origina e inspira 
elevado número· de pratos e bebidas, como bem 1nostra para São Paulo, em 
sua Cozinha Tradicional Paulista, a folclorista Jamile Japur. Seguem-se o 
aproveitamento de plantas não cultivadas, mas conhecidas. dos índios: inhame, 
gerimum, fumo, algodão, caju, genipapo, banana, ananás; e das medicinais: 
bata:ta .de purga, ipecacuanha, copaíba e erva-mate. 

Remanescem das culturas indígenas no folclore brasileiro, o plantio 
pelo processo de «coivara», derrubando árvores, ateand9 fogo e aprovei
tando as cinzas para adubo; o cozimento dos alimentos no ·moquém, grelha 
de varas usada para assar ou secar a carne ou peixe, produtos que quando 
são preparados envolvidos em folhas, se transformam na moqueca e paçoca; 
e o uso de bebidas fermentadas, do tipo do cauim indígena, feitas de caju, 
da já mencionada mandioca e até de cana de açúcar. 

No sector de ornanientação e do vestuá-rio: temos as tang·as e colares 
de penas, os braceletes e colares de penas ·e dentes •de animais, que são 
notados na indumentária dos participantes de alguns folguedos populares, 
que às vezes pintam o rosto de vermelho ou azul. 
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Da cultura espiritual dos primeiros habitantes da terra, encontramos os 
seguintes traços nas manifestações populares do país: 

Como organização social, o «apatxirú», dos índios Tapirapé, conhecido, 
en1 combinações com traços das culturas africanas e outros, pelos nomes 
de 1nutirão e putirão, e que consiste na reunião de todos ou de alguns 
indivíduos de uma comunidade, para trabalhar em proveito de um só, encer
rando-se o trabalho com uma festa, que é paga pelo beneficiado, ou rateada 
entre os seus participantes. 

No campo da Literatura Oral, observan1os numerosas influências do 
grupo Tupi-Guarani, nas nossas histórias do jabuti, .da onça, da raposa, do 
rnacaco, para só citar algumas. Entre os no1nes próprios, merecem citação os 
vocábulos Aracê, que traduzido quer dizer «a aurora ou o nascer do dia» ; 
Arací, «mãe do dia ou 1nãe do tempo»; Cecí, «a maternal, a que é carinhosa 
como se fosse a pró·pria mãe»; Iracê, «a 1nelíflua, a cheia de doçura ou mei
guice». Registaram-se ainda, capão (ilha de mato), capoeira (mato novo), 
igapó (mato alagadiço), igarapé (riacho) , puçanga (remédio) , ta pera (lugar 
abandonado), e xará (o nosso homónimo) . 

Arion Dall'Igna Rodrigues, estudando a sobrevivência linguística Tupi 
no Caia pó Paulista, analisa a única estrofe, de quatro versos, cantada pelo 
grupo de dançadores pesquisado por Rossini Tavares de Lima, em Piracaia 

(1945 e 1949): 

Somos todos de baitará, 
A raça de T upi, 
Somos marão de qzt' á 
Do chefe Caiubi, 

seleccionando a expressão marão de quá, decorrência da palavra do Tupí 
antigo, marãnde.kuará, que significa «guerreiro». Vai 1nais além o citado 
linguista, esclarecendo que o nome Caiubi é, po·sslvelmente, Kaíoby, antro
pónimo tupi de velho chefe de Piratininga, designativo que quer dizer «macaco 
azul». Esse termo, e1n outra versão da mesma quadra aparece substituído por 
Itajubi, forma que também pode ser considerada u1n nome tupi, Itáit'tbi, 
significando «pedrinha a1narela». Ainda referindo-se à bibliografia sobre o 
folguedo do Caiapó, Arion Dall'Ogna Rodrigues destaca o nome pagé, usado 
para o personagem do médico feiticeiro do gru.po de Piracaia, o qual é 
a deno·minação que davam os Tupí a seus médicos-feiticeiros, e, os termos 
curumi, ouvido em Ilha Bela (1952), e que nessa .língua significa «menino» 
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(Kurumi ), e cunhatã, utilizado pelos dançadores do município de Caconde 
( 194 5), cujo signi.ficado original quer dizer «·menina» ( kunãtai). 

Componente da Literatura Oral, a M;to grafia assume nas influências 
índigenas no folclore brasileiro, pelo que se conhece, papel de suma impor
tância. Numerosos mitos do grupo Tupí-Guarani foram incorporados ao 
nosso populário. Os 1nai~ conhecidos foram divulgados primeiramente por 
Couto de Magalhã·es. 0 1s pri1nc1pais era'm: Guarací (o sol) , Jaci (a lu:a), e 
o de Perudá ou Rudá (o deus do amor). 

Segundo o mencionado Autor, de Gttarací descendiam: Uirapuru, o deus 
dos pássaros, para o indígena. Hoje, qualquer pássaro preparado pelo pagé, 
no Amazonas, Pará e Maranhão, pode-se tornar Uirapuru. Ele possui todas 
as virtudes <le um talismã, quer para favorecer negócios, ou o amor. Anhangá, 
em sua origem, o deus protector da caça de campo, que aparecia sob a forma 
de um veado, com os olhos de fogo, enganando os caçadores e acarretando 
para os que conseguiam vê-lo, febre e loucura. Actualmente, é uma visa
gem, um fantasma, um espectro, de tatu, pirarucu ou iurara (tartaruga). 
Caipóra ou Caapórct, era o deus protector da caça do 11).ato, podendo apre
sentar-se sob a forma de um homem coberto de pêlos e montado num 
porco-espinho. Quem o enxergar, será infeliz para o resto da vida. Muitas 
vezes, em for1na inofensiva, o Caipóra aparece para pedir um pouco de 
fumo para seu cachim.bo. É muito comum entre os habitantes das zonas 
rurais, ouvir-se a exclamação: «Estou caipóra!» . l pupiara, animal misterioso, 
semelhante a u·m homem-marinho, era o génio gentio ·das fontes. Sua deri
vação aparece como os Ca:boclos d' Água, seres que viram embarcações, assom
brando e matando, e que têm por lares os fundos dos rios. Uíára, o ser 
mágico guardador dos peixes, no norte do país é encarado como um inve
terado conquistador de mulheres. 

De Jací (a lua) , descenden1: lvlatintapereira, pequena coruja amazónica, 
que goza da faculdade de se transformar em gente e pintar o sete, brin
cando, ralhando e castigando os meninos vadio-s e malcriados. Em alguns 
pontos, existe a crença de que os feiticeiros e pagés se transformam nessa 
coruja, para exercer as suas vinganças. E quem não ouviu falar no Sací
-Pererê? É o mais conhecido de todos os mitos, que corre o Brasil de norte 
a sul, de leste a oeste, em uma perna só, ostentando um barrete vermelho 
na cabeça e um cachimbo apagado na boca, e que dotado de espírito jocoso, 
se diverte criando dificuldades domésticas e espavorindo os viandantes nos 
caminhos solitários. Também ele é um descendente de Jací, como o são 
igualn1ente o Boitatá, o Urutau e o Currupira ou Curupira. O Boitatá, cujo 
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·nome quer dizer «cobra de fogo», era o deus que protegia os campos con
tra os incendiários. Na reinterpretação do folk, é o espírito de gente ruim, 
que vaga pela terra, tocando fogo nos campos ou saindo que nem um rojão 
o·u tocha, do fogo que arde. O Urutau, que é uma ave nocturna, e cuja tra
dição é desconhecida entre os Tupí-Guarani, segundo a crendice popular, 
preserva as donzelas da sedução. Por sua vez, o Currupira, deus protector 
das florestas, reveste-se actualmente das formas de um anão, com os pés 
voltados para trás. Dependendo da área cultural onde aparece, caracteriza-se 
para ap1resentar boa Í:n.dole, ou então, por ser maligno, irascível e perigo1so. 

Os mitos de Rudá ou Perudá, não· apresentam vestígios no nosso fol
clore. Dele descendem Cairé e Catiti, respectivamente a «lua cheia» e a 
«lua nova». Rudá era o deus guerreiro, que residia no alto das nuvens, 
com a missão de fazer florescer o amor no coração dos hon1ens, promovendo 
a reprodução dos .seres criados. A Caire e Catiiti, os indígenas dirigiam pre-
ces, que terminavam do seguinte modo: para Cair é (lua cheia); «fazei che- , 
gar esta noite no coração dele a lembrança de mim», e, para · Catiti (a lua 
nova), «fazei com que tão somente ocupe seu coração)>. 

Resta lembrar, para completar o quadro das influências indígenas na 
mitografia brasileira, os mitos de Juruparí, Mapinguarí, ·e Angoera. Jurupari 
era o legislador divinizado, que se encontra na base de todas as religiões pri
mitivas. Quando apareceu, as mulheres é que mandavam e os homens obe
deciam. Ele, no entanto, ro·ubou o poder das mãos das mulheres e o restituiu 
aos ho1nens. Os jesuítas do século xvr, em seu trabalho de catequese, o trans
for1naram no demónio, prosseguindo no tempo, com essa acepção. lviapin
guari, é um animal fantástico, semelhante ao ho~em, mas coperto de pêlos. 
Terrível inimigo de seu semelhante, o mata, devorando-lhe a cabeça. Angoéra, 
para o gentio, era a aln1a separada do corpo. Na região µiissionária do 
Rio Grande do Sul, transfor1nou-se, passando a ser um indígena amigo dos 
jesuítas, sisudo e secarrão. Posteriormente, 1baptizado com o nome de Gene
r0Jo1 passou a ser alegre, vivo e sacudido. Depois de morrer, conta a tra
dição, continuou a frequentar os pagos gaúchos, o que faz até os dias actuais. 

Essas são as influências indígenas que mais visível e seguramente se 
podem apontar nos aspectos materiais e espirituais do folclore do país. 

Deixamos para verificar em último lugar, o sector da Música e da 
Dança, isto porque, como bem nota Rossini Tavares de Lima, çonsiderando 
a fácil apreensão musical do índio e seu óptimo ouvido, «torna-se dificílimo 
e quase impossível separar-se o que era ou é próprio das culturas indígenas, 
do que não o é», situação que é agravada pela falta de estudos particulari-
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zados, e pela existência de registos espairsos, efectuados na maioria dos casos, 
por etnólogos de indiscutível competência, mas leigos em música ou sem 
conhecimentos regulares da matéria. 

Isso faz com que se tenha que esboçar, primeiramente, em síntese, o 
panorama que as referidas anotações permitem, e que dizem respeito aos 
Tupí-Guarani, Gê) Aruak, Caribe, Guaicuru, Borôro e Nambiquara: 

Tupí-Guat'ani- H . H. Manizer, ao estudar um ritual do grupo Gua
rani, mostra como estes indígenas passam da fala ao recitativo até chegar 
ao motivo musical. O canto sem palavras, observado nas cerimónias rituais 
das <<vésperas» e do «baptismo», é entoado pelo pagé, enquanto homens e 
mulheres o acompanhatn, cantarolando. O acompanhamento instrumental é 
feito com maracás e bastões de ritmo. U1n dos motivos do ritual que se 
desenvolve durante toda a noite, «Consiste em gritos rítmicos sobre uma 
nota, que se vão transformando em um clamor alto, prolongado, interrom
pido por acordes. 

Em Águas Belas, Mário Melo, assistindo à da·nça S(Ugra:da dos Carijó, 
comenta que a «música é monótona, sem palavras, numa expressão dolente 
e quase invariável». Descreve depois a coreografia, falando em dançadores, 
instrumentistas e mulheres, que a convite daqueles «rodopiam em passos 
miudinhos, numa proficiência que dá ideia de estarem deslizando». No acam
pf!.mento dos Carijó, Mário Melo notou tubas medindo cerca de um metro, 
º'1 mais, vendo também maracás. 

Referindo-se aos Tembé, I:<lausino do .vale cita o canto silábico da 
festa de Tucanaíra e o canto elegiaco narrativo dos mesmos índios. 

Entre os Guajajara, do Maranhão, Herbert Baldus menciona a dança 
do Kururu, na qual, «de repente o chefe acocorou-se e pôs-se a saltitar 
pelo fogo e a soltar o «hu, hu, hu», do sapo. Depois, tomou uma brasa e 
pondo-se a soprá-la, engoliu-a deva-gar». 

Estêvão Pinto, tomando por base informações de cronistas e viajantes 
dQ tempo da Colónia, escreve que, em determinadas épocas as danças dura
vafD dois ou três dias; os dançadores, nessas ocasiões, conservavam-se pin
tados; o tamborileiro tocava seu instrumento sem dobrar as pancadas; às 
vezes, dois dançarinos destacavam-se dos demais e bailavam no centro da 
roda; entre os acessórios da dança, havia os arcos e flechas; o Tupi guar
dava «entre si diferenças de vozes em sua consonância», e de ordinário, as 
mulheres levavam «OS triplos, contraltos e tenores»; um cantor tirava a can
tiga e ~s demais respondiam; estas tinham por objectivo louvar «uma árvore, 
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pássaro, peixe ou outro animal qualquer», ou, enaltecer o valor dos guerrei
ros e o triunfo de seus combates, como também exaltar as façanhas de seus 
ancestrais; a voz dos cantores, a princípio baixa, elevava-se pouco a pouco. 

Os principais instrumentos musicais anotados entre os Tupi-Guarani, 
são o maracá e os ·bastões de ritmo. 

O maracá consiste mais comummente, con10 nota Renato Almeida, numa 
cabaça oca, cheia de pedrinhas, caroços ou sementes, colocada na extremi
dade de um cabo de pau. Artur Ramos diz ser o maracá o instrumento indis
pensável, em todas as festas religiosas, mágicas, guerreiras e recreativas do 
índio Tupinambá, sendo o seu carácter religioso e mágico, bastante difun
dido. Entre os Apapocuva-Guarani , Nimuendajú encontrou a mesma «San
tidade e força mágica» atribuída pelo Tupinambá ao maracá. 

Os bastões de ritmo, por sua vez, são pedaços de embaúva de compri
mento e grossuras variáveis, que marcam os ten1pos da dança. Para tangê-los, 
o índio bate com uma extremidade do bastão no solo. Informou Gabriel 
Soares de Sousa, que toava «tanto como os seus tarnbores». Os bastões 
de ritmo possuem, a exemplo do maracá, urna função mágica, afirmando 
Métraux, que a tribo Apapocuva-Guarani lhes dá «papel considerável nos 
ritos religiosos». 

Secundàriamente encontramos entre os Tupí-Guarani, tambores feitos 
de troncos de árvore, escavados a fogo ( curugú, vatapí, conjui, uapí, tama
racá); trombetas de maçaramduba e bambu (membi-tarará ou inúbia e 
toré) ; trombetas de Juruparí; trornbetas de embaúva, taquara, barro, cabaça; 
flautas de vários tubos justapostos, feita de taquara (flauta de Pan); flau
tas de bambu e ossos ·de animais; reco-reco feito de bambu ( caracalho) ; 
frutos secos amarrados nas pernas (guizos) ; e, pedaço de tábua, amarrado 
a uma haste, e que através de movimentos giratórios dá forte zumbido ( zum
bidor ou berra-boi) . 

Cê - Teodoro Sampaio estudando a tribo Krahó, menciona a dança 
de roda e o canto «em grandes vozes, ao som de buzinas, maracás e outros 
instrumentos toscos». 

Os Xerente, segundo Urbino Viana, não dispensam o maracá e a 
buzina, e soltam, de vez em vez, gritos estridentes. 

Os Xavante, tribo Faia, relata Manizer, possui dança frente a frente, 
de um homem e três mulheres, com gritos da mesma maneira estridentes, 
e em falsete. «Os dançarinos passa:m ·em colar ou a tiracolo, cascos de vea
dos, enfiados, que produzem ruído a cada pulo. 

12 
• 



J 

• 

Entre os Caingang, Herbert Baldus encontrou uma dança fúnebre, de 
fila frente a frente, com três dançadores e um cantador-dançador, o acom
panhamento d.e urna «cabaça de música», que parece ser o maracá. O mesmo 
etnólogo observou uma dança de roda dupla, em que no interior ficavam 
os homens e no exterior as mulheres. N a mesma havia canto solista, de 
raro em raro gritos inarticulados, e acompanhamento da «cabaça de música», 
além de batidas con1passadas de um ramo verde no chão. 

Os Caingang foran1 visitados também por Manizer, que anotou um 
canto «Com palavras improvisadas por um solista e repetidas por un1 coro», 
acompanhado pelos bastões do ritmo. Neste grupo este Autor encontrou um 
canto fúnebre, arrastado, em redor do corpo do defunto, com acompanha
mento de maracá, transcrevendo duas canções, aparentemente de crianças, 
uma, que fala do beija-flor se balouçando ·na rede~ im.itando o chilrear 
desse passarinho, e outra que é um convite ao urubú para se pôr numa 
árvore. Manizer fala ainda numa terceira canção, em que um menino pede 
ao pai para lhe trazer uma borboleta amarela. O mesmo canto fúnebre des
tes indígenas é repetido por ocasião da preparação da bebida kiki, em redor 
do vaso contendo o líquido. 

Em suas andanças, Manizer entrou em contacto com os Botocudo, do 
Estado do Espírito Santo, que tinhatn um canto que terminava em um som 
indeterminado, prolongado em «a» ou «e», assim como o canto dialogado, 
cuja resposta era dada na terça ou na quinta superior à última nota. Segundo 
o etnólogo russo, desaparecido no «front» ·da Rumania (1917), possuía;m estes 
indígenas dois tipos de dança: a de roda e a de fila, frente a frente. Na 
dança de roda, os homens põem a mão no pescoço um do outro, e as mulhe
res d,ão-se as mãos; os dançadores movem-se no sentido esquerda para a 
direita, un1 pé para a frente e depois outro. As crianças participavam da 
dança, cujo canto era um pequeno motivo, de assunto variado, entoado por 
um solista e repetido pelo coro. Na dança de fileiras, de um lado ficavam 
os homens e do outro as mulheres. 

Numa aldeia Krenak, Manizer observou «a dança e o canto sob duas 
formas: a ronda e o pulo». A primeira é executada de preferência pelas 
mulheres. «Elas se seguram então pela dobra do cotovelo e os rapazinhos, 
ou os homens que nela tomam parte, põem a mão no ombro do vizinho. 
O canto começa entoado por uma indígena, a que se juntam depois, seguindo 
o círculo, por ordem, as demais participantes, até produzir uma harmonia 
verdadeiramente sonora. Ao contrário, a dança de pulos era sempre ini
ciada exclusivamente pelos homens, dese1npenhando as mulheres, nesta moda-
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lidade, u1n pa:p·el muito secundário. Esta dança possuía canto com recitativo e 
estribilho, enumerando os acontecimentos mais importantes do dia. A mesma 
se realizava à tardinha. A mesma tribo Krenak possuía um canto de caça
dores, com uma melodia selvagem, em falsete, cujas notas agudas, estri
dentes e prolongadas provocavam cortes, que produziam suspensão do tom 
e retorno à altura anterior. Sobre as notas agudas, a voz vibrava inten
samente. 

Spix e Martius tiveram ocasião de ver entre O·S índios da tribo Puri, 
dança de fileiras de homens e mulheres co·m a participação de crianças. Escre
vem esses viajantes: «Com meneios tristonhos foram repetidas danças e can
tigas e ambas as fileiras se moveram nutn compasso a três tempos. No 
primeiro e terceiro passos, colocam o pé esquerdo à frente, o segundo, o 
pé direito, ao mesmo tempo em que se inclinam para a direíta». Sobre a 
dança do f urí, que assistiratn entre a 1nencionada tribo, anotam: «Üs homens 
estavam em duas filas, uma atrás da outra; os detrás colocavam as mãos sobre 
os ombros dos da frente; na terceira fila, perto dos homens, formavam as 
mulheres. A fila revolvia-se com passadas rápidas, º!ª em círculo ora em 
diversas direcções». 

Dos instrumentos 1nusicais encontrados no grupo Gê, destacam:-se: 
trombetas com ressoador, trombetas com lingueta, flautas de boca e nasais, 
buzinas, pios, guizos> chocalhos ( maracá) e bastões de ritmo. 

Cctraíba (Caribe) -As tribos Bacairi e Nauquá foram as melhor estu
dadas dentre os agrupamentos caraí1ba. Esclarece Von den Steinen que eles 
pos,suem danças de 1náscaras, cotn indumentária característica, sendo as 
mulheres excluídas das danças festivas, havendo, porém, uma dança reser
vada exclusivamente às mesmas, isto é, sem participação masculina. D!esta
cam-se, nas danças deste grupo, as de natureza imitativa de certos animais 
e aves, como por exemplo, do jaguar, do morcego, do urubu e da coruja. 

Max Schmidt viu, ao investigar os Bacairi, uma dança de homens e 
mulheres, em filas separadas, uma na frente e a outra atrás, e, uma dança 
de roda e um canto agudo de dois dançadores, que batiam os pés. 

Os documentos musicais recolhidos por Kocp Grunberg de tribos deste 
grupo, permitem dizer que os mesmos se apresentam melôdicamente pobres, 
com uma complexidade rítmica muito acentuac\a. Há um documento em 
compasso por oito e três por oito, e um outro, em dois por quatro, um por 
quatro, três por quatro ~ quatro por quatro, sendo constante, em ambos, o 
emprego do intervalo de terceira. 
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Como instrumentos princi0pais dos Caraíbas encontramos flau tas de bambu, 
de haste oca de folha de palmeira e de ossos de animais; flautas de Pan 
de vários formatos e dimensões ; chocalhos de cabaça; guizos de pés; e o 
zumbidor (ou berra-boi) . 

Destaca-se a importância que os Bacairi dão à música e à dança, regis
tando-se a existência entre eles d.a «Casa da Dança» ou «Casa da Flauta>>, 
utilizada para as festas rituais. 

Aruak - Entre os Tereno, Manizer ouviu um canto fúnebre, com uma 
nota alta e prolongada, que passava a. um recitativo arrastado e cadenciado, 
e que podia durar horas ou mesmo dias inteiros. As dan~as são acornpanha
das co1n os bastões de ritmo e as mulheres dançam separadas dos ho·mens. 
Suas melodias apresenta1n alternadan1ente, compassos binários e ternários, 
ou vice-versa, notando-se como constância o intervalo de terceira e o emprego 
do modo maior. 

Los Parecí, Roquette Pinto menciona uma cantiga de ninar, apresen
tando no seu livro «Rondônia» alguns fonogramas que analisados mostram 
predomínio do modo maior, compassos binários e ternários, intervalos de 
terceira, e portamente de décin1a segunda (este, num único documento). 

Von den Steinen relacionou entre os Parecí três tipos de dança, res
pectivamente com cânticos corais (Zelêmi) , com músicas de 'flauta e sons 
estridentes e prolongados ( Olutá), e com flauta e matraca (Valoroso). Estes 
índios possuem danças com más.caras, sendo proibido às mulheres, dançar 
com os homens. 

Os principais instru1nentos musicais do grupo Aruak, são: flauta de 
Parecí ( tsin-hali, zoratealô, zoalocê, teirú); bastões de ritmo, alguns enfei
tados de chocalhos, como aparecem entre os Valpidiana (iuké); guizos feitos 
de pequi, amarrados nos tornozelos, encontrados entre os Pareci; e, tam
bores, como os utilizados pelos Tereno. 

Guaicuru-Também este grupo foi alvo da atenção de Manizer. 
Segundo sua narrativa, num canto feminino, os indígenas Guaicurú 
(Kaidiuéu) tr()(;avam a m!elodia monótona ·por uma nota agUJda de longa 
duração. Verificou Manizer entre os mesmos, um «tipo · particular de canto nas 
encantações dos xa,manes ou pagés, o médico da alma e do corpo dos índios, 
·e que inicia:do «a meia voz», chega, em alguns momentos, à vo:ciferação. 

Posteriormente, Darcy Ribeiro gravou alguns desses cânticos, em um 
dos últimos agrupamentos desses índios, localizado ao sul do pantanal de 
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Mato Grosso, os quais foram musicografados por Helza Camêu, do Museu 
Nacional. Mostram eles carácter monótono, com acompanhamento constante 
do maracá, havendo no transcurso dos cânticos, gritos estridentes. Um dos 
doçumentos apresenta vários compassos alternados: quatro por quatro, seis 
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por oito, tres por oito, etc. 

Borôro - Estudados pelo padre Colbacchini, os Borôro têm canto em 
voz baixa, monótonos, oscilando acima e a.baixo duma mesma nota, quase 
«reto tono». Como instrumentos apresentam guizos de caroços de frutas e 
pedrinhas, usados nos tornozelos e nos joelhos: uma espécie de maracá 
(bapo) ; tambor feito com a «distensão de uma pele sobre uma espécie de 
pilão» (Ká) ; zu1nbidores ; e trombetas de taquara e de cabaças justapostas. 

N ambiquarct ~ Roquette-Pinto descreve uma dança festiva da tribo 
Tagnani, do grupo Nambiquara, na qual tomaram parte homens, mulheres 
e crianças. «Ao som de uma cantiga intérmina formou-se grande roda. As 
mulheres à esquerda dos home·ns, constituíam-se pares sucessivos, fechan·do 
o círculo; cada homem colocava a mão no ombro da respectiva «dama». 
Dentro da roda, três meninas da mesma idade, pouco mais ou menos, acom
panhavam-nos em fila, muito juntas, com os olhos baixos, as mãos cruzadas 
sobre o peito. A do centro servia de eixo para todo .aquele sistema coreográ
fico .. . » que se desenvolvia até o nascer do novo dia. 

Esboçadas as anotações dos especialistas, sobre o complexo musical
-coreográfico dos indígenas, pode-se finalizando, falar sobre o índio na 
música e na dança folclórica do Brasil, sempre lembrando, que pouquíssimo 
se pode dizer sobre influência cultural, notando-se mais, inspiração e para
lelismo. Esses fenómenos é que .levan1 à constatação de Helza Camêu, que 
analisando a documentação existente, verifica que a música indígena con
tinuou do ponto em que estavam os primeiros cantos recolhidos, gua:rdando 
perfeitas, malgrado toda intromissão sofrida, as características musicais de 
seus grupos (num estágio próximo ao da música 1nedieval) , algumas se 
encaminhando para franco desenvolvimento. 

Os índios; como o nosso «folk», em relação à música, utilizam escalas 
de sete sons, corn o sétimo grau rebaixado ou alteração ascendente do quarto 
grau do modo maior e sexto do menor, resolvendo sem modulação; desen
volvem suas melodias por graus disjuntos, predominando a terceira, quarta, 
quinta, sextft e oitava, e mais particularmente, a terceira ; possuem cantos 
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silábicos, solistas e para solo e coro. Via de regra, o coro se incumbe do 
estribilho, na maioria das vezes curtos, o que decorre da própria necessi
dade de mémorização e de transn1issão dos textos. Usam 1nuito o estilo 
recitativo e a declamação cantad-a. A entoação é feita em falsete, acima 
da voz natural, com nuances marcadamente nasalizadas. Empregam porta
mentos, ligando um som grave a u1n agudo e vice-versa. Ao final,. além de 
gritos estridentes, sons prolongados. Compassos binários e ternários pre
dominam. 

Na parte instrumental, o f olclo.re brasileiro 111enciona o 1naracá, tal qual 
é usado pelo grupo Tupí-Guarani, ou somente a designação, para diferentes 
tipos de chocalho; a inúbia, flauta usada no folguedo dos Cabocolinhos, de 
Recife; o torê, flauta de taquara, que aparece no conjunto instrun1ental dos 
Quilombos, de Alagoas; o zumbidor ou berra-boi, das Recomendas de Al1nas, 
de São Paulo; reco-recos de taquara ou de cabaça comprida, na qual se 
prende um pedaço de madeira denteada, como os usados, entre outras mani
festações, no Curu~ú, na Sarabaqué ou Dança de Santa Cruz, e no Samba 
de · Lenço, de São Paulo. ,. 

Na coreografia folclórica os índios pode1n ser lembrados na roda dupla 
da ref eiida S·abaraqué ou Dança de Santa Cruz; nas fileiras de dançadores 
frente a frente, do Cateretê; nas danças de arcos e flechas dos folguedos 
que recebem as designações de Dança dos Tapuios, de Goiás, Caiapó, de 
São Paulo e sul de Minas Gerais, e, ainda, nas danças de roda simples; de 
dançadores solistas no centro da roda; de grupos que avançam e recuam; 
acrobáticas e de passos miudinhos, dando á ideia de que o dançador desliza. 

Em nosso folclore, possuímos danças que integraram culturas indígenas, 
e teriam sido usadas pelos jesuítas na sua obra de catequese. São o Cateretê 
ou Catira, o Toré dos Quilombos alagoanos, o Cururu, o Sarabaqué ou 
Sarabagué, também chan1ada dança da Santa Cruz, de São Paulo·, e o Çairé, 
do extremo norte do país. Em outras manifestações populares nota-se a · con
tribuição indígena para o assunto sobre que versam . . É o caso dos folguedos 
do Caiapó, dos Cabocolinhos, dos Caboclos, da Dança dos Tapuios, e do 
hoje desaparecido Auto dos Pagés. 

Co·mpletando o esboço do quadro das Influências Indígenas 110 Folclore 
Brasileiro, deve-se citar a participação directa dessas culturas na constituição 
de cerimónias n1ágico-religiosas, tais como a Pajelança, da Amazónia e Mara
nhão, o Catimbó e o Candomblé, do Caboclo, do· nordeste, e até 1nesmo o 
Babassué,. de Belém do Pará, onde estão amalgamados os traços e complexos 
das cerimó·nias xamanísticas das tribos registadas no país: 
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