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OUVINDO E CANTANDO APÏ AYÃ TXUTXITXUTXI

Cantigas de ninar são muito frequentes em diversas culturas mundo afora. 

Embora esse gênero seja pouco pesquisado no universo indígena, há alguns 

exemplos interessantes de cantiga de ninar como os acalantos dos Yudjá. Para 

esse povo, as cantigas de ninar só podem ser cantadas até às cinco da tarde, pois, 

depois disso, o escuro pode levar a alma da criança e ela não mais acordar. A seguir 

algumas sugestões de como apresentar esta cantiga de ninar para seus alunos.

• Antes de ouvir a gravação , você pode propor um desafio aos seus alunos: 

memorizar o máximo de palavras que conseguirem identificar na canção yudjá. 

• Faça um levantamento de quantas palavras eles ouviram, podendo escrevê-

las como eles pronunciaram. Depois, ouçam mais uma vez para confirmar a 

pronúncia das palavras identificadas. 

• Caso seus alunos estejam envolvidos com este jogo, você pode propor que, 

após uma nova audição, eles tentem cantar trechos do que ouviram. 

CANTANDO A CANTIGA DO CACHORRO ARITADA

• Após essas propostas de escuta, a canção pode ser aprendida frase por frase, 

com o auxílio de um pulso.

• Quando estiverem apropriados da cantiga, pode-se criar ritmos variados 

sobre o pulso, alternando com uma subdivisão. 

• Criamos uma linha simples de percussão corporal com estalos e palmas, que 

pode ganhar outros ritmos que você considerar interessantes. Caso prefira, 

repetir a primeira frase duas vezes, é possível também. 

Indicamos o artigo do antropólogo húngaro Desidério Aytai que pesquisou sobre 

algumas cantigas de ninar indígenas, publicado no Museu Paulínia e a tese de 

doutorado Cantigas da Cascavel: tradução de cantigas de ninar Yawalapiti de 

Laísa Fernandes Tossin, disponivel em goo.gl/7FodV2. 

As canções analisadas nessa tese encontram-se no livro AWAPÁ do mesmo povo, 

disponível nesse site http://www.kuarup.org/livro/
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APÏ AYÃ TXUTXITXUTXI 
Cantiga de ninar 
Baseada na versão de Marlui Miranda - CD 
Fala de Bicho, Fala de Gente. 

Essa música se refere ao cachorro 

Aritada que queimou a boca, ao buscar 

comida na fogueira. O registro dessa 

canção de ninar fez parte da pesquisa 

da linguista Cristina Fargetti junto à 

cantora e pesquisadora Marlui Miranda. 

A partitura dessa canção, com letra, 
pronúncia e tradução, encontra-se na 
seção de partituras deste site. 

OS YUDJÁ

O povo Yudjá é também conhecido 

por Juruna, termo que é usado 

para designar a língua que eles 

falam, pertencente ao tronco Tupi. 

Yudjá, na língua Juruna, significa 

“dono do rio”. Já o nome Juruna foi 

uma denominação dada pelos não 

indígenas, e significa ‘boca preta’, uma 

alusão à tatuagem usada por eles, 

caracterizada por uma linha que vem 

da raiz dos cabelos e circunda a boca 

(Lima, ISA). Atualmente, alguns grupos 

yudjá vivem no Parque Indígena do 

Xingu, no norte do Mato Grosso, 

e outros vivem no estado do Pará. 

Mais informações sobre os Yudjá 

encontram-se no livro Cantos da 

Floresta e no site do ISA https://pib.

socioambiental.org/pt/povo/yudja
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Veja as professoras da EMEB DR. RAMIRO DE ARAÚJO FILHO de Jundiaí aprendendo a cantar Apï Ayã Txutxitxutxi 

com percussão corporal no vídeo da oficina do projeto Cantos da Floresta, em 2017. https://www.facebook.com/

ge.dias1/videos/10210547768671509/
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