
 https://www.fladembrasil.com.br/boletim           1 de 5 
 

 

 

A FORÇA DO CANTO 

 

  

Abraçado com a folha, 

O sapo cantou, 

Anuncio de chuva, 

O formigueiro agitou. 

 

O estalo da palha, 

A braveza do trovão, 

O grito de uma ave 

É melodia, é canção. 

 

O que parece ruído, 

Soa como vozes para nação, 

Cantos que trazem a cura, 

Mistérios, mensagens, cosmovisão. 

 

Curumim senta aqui! 

Não tira tua atenção, 

A música que tu escutas, 

Tem teu sagrado, é educação. 

 

Sente a força do meu canto, 

Como rio é acalanto, 

Resistência! Vista esse manto. 

Não sei calar. Ouvi um grito! 

Chegou a Matinta! Soltei meu canto. 
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Vivemos em um país onde as manifestações culturais se esbarram. 

Somos multiculturais. Mas, não se pode esquecer que entre essas culturas 

temos uma parcela que se afirma indígena, povos originários e que 

contribuíram para a formação do povo brasileiro. 

Por tempos os povos indígenas foram proibidos de falar em sua 

língua original. Por ordem dos donos de seringais que capturavam indígenas 

para trabalharem na extração do látex muitas nações silenciaram, falando 

somente em língua portuguesa. Contavam os mais velhos que se uma 

família fosse encontrada falando na língua indígena eram surrados e se não 

morriam ficavam muito feridos. 

A música é fundamental para o fortalecimento dessas línguas 

indígenas. Ao cantar as crianças, jovens e adultos exercitam a fala, fortalece 

sua afirmação, aprendem numa educação de lugar, portanto identitária, e 

criam em si um orgulho pela nação que carregam. Na aldeia as crianças 

estudam livres, sem hora de relógio, aprendem com o cotidiano, aprendem 

em roda, cantando sua afirmação, uns ensinam os outros, aprendem a subir 

em árvores, a nadar. O barulho da água nos corpos é musical e poético. 

Nas crianças a música exerce uma ligação de territorialidade com a 

natureza. Imitam sons de pássaros, sintonizam sua energia com o universo 

cosmológico que os circundam, aprendem cantos que só podem ser 

cantados em rituais por carregarem energias fortes e de elo com o místico 

que habita a natureza e rios. 

A ONU declarou o ano de 2019 como sendo o ano dedicado às 

línguas indígenas. Das 1.300 línguas que existiam em tempos passados, 

pouco se tem hoje, nós do movimento indígena trabalhamos com a 

existência, nos dias atuais, de 274 a 180 línguas e algumas dessas incluindo 

a do meu povo Kambeba no Amazonas encontram-se em situação de risco. 

Nossa resistência inicia lá com o contato do “colonizador” ao errar a 

rota e descobrir terras habitadas por vários povos aos quais apelidou “índio” 

por ter pensado estar nas Índias. Dessa forma começamos nosso diálogo 

desconstruindo a palavra “índio” que não nos representa e as escolas têm 

projetado muito a imagem do “índio” ao bom selvagem que vive na mata, 
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comendo caça e deitado na rede, imagem essa que não condiz com a 

realidade dos territórios que não se chama “tribo” e sim aldeia. Na foto 

abaixo as crianças cantam e dançam porque a música está ligada à dança, 

movimento de corpos, bater o pé no sentido de sentir a força da terra. 

Na pedagogia indígena de sala de aula e educação de aldeia, a 

música não pode ser esquecida. A aula fica mais bonita e dinâmica, ao 

convidar para sair da sala e fazer a roda fora no meio das árvores porque 

passa uma sensação de liberdade. Assim os povos sentem-se livres para 

viver e aprender. 

     

 

  Aldeia Kambeba – crianças dançando e cantando. Foto: Márcia Kambeba 

 

 Nos tempos em que as terras indígenas estão ameaçadas o canto 

torna-se nosso arco e flecha e traz na ponta a arte da palavra, educação e 

da música como grito de resistência da nação que é ameaçada, violentada, 

violada em seus direitos, mas, continua informando seu opressor com 

resignação através das letras das canções. Mas o que o Brasil fez e faz com 

as línguas indígenas e seus falantes? 

Na fala do ex-ministro já falecido Hélio Jaguaribe podia se ver o 

descaso, a ameaça, a vontade de ver os povos extintos para que então o 

país que um dia abrigou centenas de aldeias pudesse expandir seu 
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progresso. O ano era 1994 e o então ex-ministro dava uma ordem dizendo: 

“é preciso acabar com o índio até o ano de 2000”. (Survival, 2000, p. 36). 

A resistência se fez morada, os tempos mudaram as folhas, as 

sapopemas se fortaleceram longamente e delas o som soou longe num 

canto de lamento e esperança e os povos continuam a caminhada rumo à 

terra sem males onde a natureza os abraçou, enxugou o pranto, cobrindo-

os com seu manto, protegendo seus corpos da violência que causa dor, da 

bala da ambição e da tirania que retalha a terra sem consciência e 

compaixão. Os povos precisam cantar porque o canto por ser sagrado 

dentro do ritual chama a ancestralidade e sentem-se fortalecidos. 

Mas como a música indígena é percebida na cidade? Na Academia, 

uma das pesquisadoras a estudar a música indígena foi Helza Camêu 

nascida em 1903 e falecida em 1995. Para Helza o mais importante seria 

investigar porque o indígena faz música e como a compreende. Para ela 

tudo que foi observado até hoje não resultaria da observação dos indígenas 

porque sempre o pesquisador ou observador se colocou em primeiro plano. 

As observações de Helza se concentravam em afirmar que a música 

indígena existe de fato, atravessando estágios desiguais, mas enquadrados 

numa fase do desenvolvimento da música em si. 

Mas porque mesmo o indígena faz música? Porque somos povo 

cantante, porque a espiritualidade é presente na vida dos povos originários 

e precisamos resistir, fortalecendo a territorialidade todos os dias. A música 

na visão dos povos das aldeias ela é feita para agradecer, por uma sintonia 

espiritual, não tem a pretensão mercadológica das grandes editoras que 

pouco abrem suas portas para esse público. 

 A música indígena não se encaixa nos moldes eurocêntricos. O que 

para um pode parecer um ruído estranho, para os povos indígenas pode ser 

entendido como “som”. O microtom que para os estudantes da música pode 

parecer “erro de afinação” o indígena pode considerar como parte integrante 

e fundamental do seu som musical. É preciso conhecer para poder 

argumentar. A música cantada nos rituais, em roda na aldeia, para alguns 

pode trazer uma ideia de música dissonante porque seus ouvidos foram 
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educados para um som no qual a música indígena não se faz presente. Mas 

a música indígena no contexto ritualístico é percebida não como elemento 

artístico midiático dos rádios e TVs, mas sim como elemento social, cultural, 

simbólico, identitário e de trabalho. Assim, o canto indígena não atende a 

expectativa estética do não indígena. 

Mas para respeitar a cultura do outro é preciso conhecer, entender 

suas especificidades, deixar-se despir das vestes do estereótipo e 

preconceito. A música tem atendido a esse desejo quando adentra a sala de 

aula da cidade, conversa com as crianças numa linguagem de mundos 

unindo pontes. 

 Quando uma criança canta ou ouve um indígena cantar ela começa 

a despertar para um outro lugar que compõe o mesmo universo que ela e 

abre-se um novo cenário de conhecimentos e então podemos dizer que a 

interculturalidade se fez presença. Porque a Interculturalidade precisa dessa 

construção, desse sentir, desse olhar para que possa ser construída dentro 

de cada pessoa. Precisamos despertar no outro esse olhar para entender a 

profundidade do seu território do saber indígena que perpassa a arte da 

música nos novos tempos. 

 

      Márcia Wayna Kambeba 
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