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O SISTEMA TONAL DA MÚSICA KARAJÁ 

DESID~RIOAYTAl(*) 

ABSTRACT 

As a result of the transcription and detailed analysis of 23 Karaja songs, the tetratonic 
scale emerges as the favourite scale of these lndians (34,8% of the total), being the pentatonic 
scale a dose second (26,10%), while none of the other scales reaches 15% of the total. 

The exposition is illustrated by three samples of Karajá musical transcriptions which 
illustrate the minor difficulties the researcher has to face while analyzing the music of prelite
rate peoples. 

Os etnomusicólogos não chegaram a um acordo sobre a universalidade da 
oitava na música de povos naturais (McAllester, 1971 :379; Wachsmann, 1971 :381 ; 
Seeger, 1971 :385; List, 1971 :399), mas sua existência na música de grande nú
mero de povos, tanto iletrados como letrados, é inegável. Constitui outro proble
ma a ser investigado a maneira como estes povos dividem a oitava. Nós ocidentais 
dividimos a oitava em 12 intervalos iguais representados no piano pelas 7 teclas 
brancas e 5 teclas pretas na . oitava. Há povos, por exemplo do Oriente, que divi
dem a oitava em mais de 12 intervalos. 

Povos sem escrita dificilmente verbalizam suas idéias sobre a música, e mui
tos de meus informantes Xavante, Karajâ, Nambikuara não sabiam dizer se um 
som musical era mais agudo ou mais grave do que o outro. A única maneira para 
conhecer seus cantos é ouví-los, transcrevê-los e finalmente analisá-los. Executa· 
mos este trabalho com 23 cantos Karajá que submeteremos a uma análise detalha
da. 

-
A transcrição da música de povos pré-letrados é uma tarefa árdua e demora-

da, mas uma vez vencido este obstáculo, o resto parece menos difícil: anotar, em 
altura crescente, os sons que ocorrem no canto, estabelecendo assim a escala que 
foi usada na peça. A simplicidade deste procedimento, contudo, é apenas aparen
te. A determinação de uma escala começa com a procura do som-base, da tônica. 
e considerada tônica - em etnomusicologia - aquele som que satisfaz as seguin
tes condições: 1/ é primeiro som da peça; 2/ é último som da peça; 3/ é último 
som de várias frases musicais intermediárias; 4/ ocorre em maior freqüência do que 
qualquer outro som; 5/ sua duração tonal na peça é maior do que de qualquer 
outro som; 6/ a oitava do som também ocorre na peça. Chamamos tônica o som 
que satisfaz pelo menos duas das seis condições acima descritas (Nettl, 1964:147 
e 1956:46). 

( *) Da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
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Aqueles que transcreveram grande número de cantos de povos simples, sa
bem que é relativamente comum não encontrarmos nenhum som que satisfaça pelo 
menos duas destas exigências, ou, pelo contrário, encontrarmos mais de um som 
que pcmam ser considerados a tônica da peça. Há casos, portanto, que não permi
tem a determinação da tônica ou fornecem mais de uma tônica. Esta é a primeira 
dificuldade que o etnomusicólogo tem que enfrentar. Há outras, piores. 

Imaginemos que na transcrição de uma longa peça, logo no começo encon
tramos 4 tipos de sons que persistem durante longo trecho da peça. De repente, 
entretanto, percebemos que todos os sons que até agora ocorreram, são entoado~ 
1 semi-tom mais grave (ou mais agudo). !! possível que a modificação seja inten
cional da parte do cantor, mas em outros casos pode ser que o fenômeno seja in
consciente de sua parte. Ocorreu o que na prática do canto se chama uma execu
ção desafinada. Há vários métodos para decidir o caso que é de óbvia importância pa
ra a transcrição: podemos mandar repetir o canto pelo mesmo cantor, imediata
mente ou - horas ou dias - mais tarde. ou podemos pedir a outro cantor que pos
sivelmente nem ouviu o primeiro canto, que repetisse a peça. 

Para melhor entender esta dificuldade, observemos o que acontece no can
to Karajá transcrito no FONOORAMA 1. Tràta-se de um canto que os índios 
chamam HII, isto é, lamento do homem (o lamento da mulher é IBRU). O cantor 
(autor) lembra-se de sua mulher há tempo falecida. Gravamos o canto em 1977 
com o informante WEHERIÁ, um moço de uns 24 anos de idade, que passou a 
maior parte de sua vida em Fontoura (em karajá B°2'TOIRf). O autor do canto é 
IJEHERI, sua mulher que faleceu em volta de 1961, chamava-se COIXARU. O 
autor cantou a peça durante três dias inteiros, entoando-o durante as noites tam
bém umas 4 vezes. 

A tradução da letra é simples: HAWYRY = mulher, THODI = única, 
WAREBE =de mim, RURUIIB =morreu (referente à pronúncia: Y corresponde 
mais ou menos àletra u na palavra francesa une, e o TH é a consoante inicial da 
palavra inglesa think ). 

Observando a transcrição, constatamos que: 
no compasso 1 aparece à primeira vez o som Mi3 
" " 2 " " " " " " U3 
" " 6 " " " " " " Ré3 
" " 8 " · " " " " " Lá2 (Lá3 já ocorreu) 
" " 13 " " " " " " So13 

Neste ponto ocorre um desvio para cima por 1 semi-tom, e todos os sons até 
agora ocorridos aparecem nesta posição mais alta: 

no compasse 14 aparece à primeira vez o som So 13 sust. em vez de So 13 
" " 1 S " " " " " " Lá3 sust. " " " Lá3 
" " 16 " " " " " " F á3 " " " Mi3 
" " 16 " " " " " " Ré3 sust. " " " Ré3 
" " 32 " " " " " " Sol3 sust. " " " So13 
" " 35 " " " " " " Fá2 " " " Mi2 
" " 57 " " " " " " 063 

(referente aos símbolos dos sons, ver Hindemith, 1975 :234). 
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FONOGRAMA 1 J som de altura indefinida ~ respiração audível 

Al 1 e gr o viva :;..ce:e;;:::::J::: 15 2 
/gliseendo 

ru re ha wy ky 

ru ru re 

I& 11l JÜ JlUJl~!W1JJ!U~J J1iii1 
tho di ha wy ky wa re be ru ru re ta wy ky wa re be ru ru re 

tt===- h 

ru ru re ha k wy y 

ru ru re 
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No caso da peça analisada é óbvio que no compasso 13 houve um deslisa
mento para cima por 1 semi-tom, e que este -deslisamento era involuntário. Na de
terminação da escala, portanto, temos que baixar a altura de todos os sons que 
ocorrem após o compasso 13 por 1 semi-tom. Sendo a tônica para a parte entre os 
compassos 14 e 71, Sol 2 sust., a escala retificada para a peça inteira será:Sol 2-
Lá2 - Si2 - . Ré3 - Mi3 - Fá3 - Sol3. Esta escala é hexatônica, com os interva
los 2-2-3-2-1 -2. Se não tivéssemos executado a retificação -da altura dos sons, a es
cala teria muito mais sons do que 6. 

Nem todos os cantos obrigam-nos a executar uma análise tão trabalhosa. 
Vejamos, por exemplo, o FONOGRAMA 2 que é um DOHO DINA, isto é, canto 
de crítica, além de ser um TXAKUHI, isto é, cântico lento. Gravâmo-lo em 197 7 
com o mesmo informante WEHERIÁ. A letra não é muito clara para nós, mas para 
o Karajá compõe-se de suficientes alusões para dar sentido. WADEHE BOIKE = le
va-me, HAMBU-MA =para casar, WANAMA =minha irmã, WAKOKE =antes que 
eu, ROIRE = casou-se. Considerando que entre os Karajá é a moça que escolhe e 
convida o moço para casamento, a tradução livre da letra seria:Convida-me a casar
mo-nos antes de que minha irmã se case, - que -seria humilhante. A tônica é Lá2 
- por ser o último som, e porque várias partes internas também terminam em Lá2. 
Neste canto: 

no compasso 1 aparece à primeira vez Mi3 ~ 

" " 1 " " " " Ré3 
" " 2 " " " " Si2 

I 

" " 4 " " " " Lá2 
" " 13 - " " " " Fá sust. 3 
" " 13 " " " " Si3 

Obviamente, não há deslisamento de altura dos sons nesta peça, cuja escala 
é pentatônica com intervalos de 2-3-2-2-3 semi-tons. Este tipo de escala pentatô
nica que não contém nenhum intervalo de 1 semi-tom, chama-se an-hemi-tônica 
(sem meio som), e é bastante comum na música de certos povos (chineses, esco
ceses, húngaros) e aparece na !"1.Úsica de povos pré-letrados também (Ko~s~, 
1967 :9; Lachmann, 1966:36; Blacking, 197492; Sachs, 1962:152; Brailotu, 
1955; Kodály., 1973:18; Nettl, 1956:48; Aytai, 1976:76). 

O FONOGRAMA 3 exemplifica outro caso com deslisamento da altura do som. 
O autor é HÃBUIJÁ, velho Karajá de Santa Isabel, há pouco tempo falecido. O 
canto é IJAREHENI, sendo sua letra de tão difícil interpretação que o cantor, 
WEHERIÁ, não conseguiu traduzi-la. Os sons da escala aparecem logo nos primei
ros compassos, e a melodia continua sem adição de novos sons até o compasso 30. 
No próximo compasso (31) há um deslisamento de altura para cima por 1 semi-tom, 
continuando assim até o fim. Se diminuirmos as alturas dos sons dos compassos 

31-43, a escala da peça inteira torna-se pentatônica an-hemi-tônica com intervalos 
de 3-2-3-2-2 semi-tons. A tônica, neste caso, é Ré3. 
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FONOGRAMA 2 

Moderato ~ 96 

a bu ma bo i ke ha 

wa koke r o i re wa de ha bo 

ESCALA 

i=#= T. 1 ___ __ _____ _j 
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FONOGRAMA '3 

1 flJ ftJJJlf11I J J IJJJ 1ur lerrrrl 

1 ;: E E [ F 'her rf~JJ J J J'~iJJJJJJUJJJJJj,JJJJ ,. J J 4 
haina a hainarere abarebama iibekona durela notepee nae dee ;« " • "' ,.. mae " epete •• ,. 

hei na 

RETIFI U DA 
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Continuando nossas investigações da música Karajá, a próxima pergunta é: 
quais são as escalas mais usadas na música Karajá? Esta pergunta é obviamente de 
natureza estatística e pode ser respondida à bas~ de um elevado número de trans
crições de peças Karajá. Analisamos, portanto, um corpus musical de 23 peças 
por nós transcritas, e chegamos às seguintes conclusões: · 

NQde Escala Intervalos % do total 
cantos 
. i 

1 ;,t· s .. 

6 

3 

2 

1 

Monotônica 
Bitônica 
Tritônica 
Tetratônica 

Pentatônica 

Hexatônica 

Heptatônicai 

Dodecatôni~ 

5-2-5 
3-2-2-5 
3-2-2-5 
3-2-2-5 
4-1-2-5 
4-1-2-5 
5-2-2-3 
2-5-2-3 
2-3-5-2 
2-3-2-2-3 
2-3-2-2-3 
2-3-2-3-2 
2-2-1-2-5 
2-1-2-2-5 
3-2-3-2-2 
2-2-3-2-1-2 . 
3-2-3-2-1-1 
4-1-3-1-1-2 
2-2-1-2-2-1-2 

8,70 

4,35 

34,80 

26,10 

13,00 

2-2-1-2-2-1-2 8,70 
1-1-1-1-l-1-1-1-1-1-1-1 4,35 

Total 100,00 % 
A tabela mostra diretamente que a escala preferida dos Karajá é a escala te

tratônica, notadamente sua variante de 3-2-2-5 senú-tons de intervalos, que nos 23 
cantos ocorre 3 vezes (13,00%). 

A escala. que forma a tonalidade de um canto é uma característica muito 
importante do sistema musical· de um povo, e uma comparação entre os resultados 
da análise já citada da música Xavante (Aytai, 1976), e os valores que acabamos 
de calcular para a música Karajá, elucidará vários aspectos da música das duas 
tribos. 
NQ de sons nas 

escalas 
1 
2 
3 
4 s 
6 
7 
8 
9 e mais 

Total 

Cantos Karajá (total 23) 

8,70% 

4,35% 
34,80% 
26,10% 
13,00% 
8,70% 

4,35% 

100,00% 
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Cantos Xavante (total 80) 

7,50% 
6,25% 

18,72% 
15,00% 
11,25% 
13,78% 
6,25% 
5,00% 

16,25% 

100,00% 



As diferenças são bastante significativas e mostram as seguintes princi
pais características: 

A escala tritônica é mais de 4 vezes mais freqüente na música Xavante. A es
cala tetratônica é mais ou menos duas vezes mais freqüente na música Karajá. A 
escala pentatónica é mais ou menos duas vezes mais freqüente na música Karajá. 

Parece provável que se possuíssemos maior corpus musical de cada tribo 
(mais de 23 e 80 cantos), encontraríamos relações levemente diferentes, mas · 
nossos números mostram as principais tendências claramente. 

( 
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