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ESCUTA DA CANTIGA ÑANDE MBARAETE ‘I KATU

Desenvolver uma escuta atenta é importante para um trabalho de educação 

musical. Criar um ambiente acolhedor para uma escuta contribui para uma audição 

concentrada. Outras vezes, lançar algumas perguntas como quais instrumentos 

tocam, quem canta, estão em um espaço aberto ou fechado ou criar desafios 

como memorizar algumas palavras ou mesmo um trecho da melodia, pode se 

tornar um jogo interessante. Sugerimos essa escuta, observando:

• a música Guarani se inicia com o violão e, logo em seguida, com o chacoalhar 

do maracá, que passa a marcar o pulso junto com o tambor. Depois, a rabeca 

faz uma linha melódica semelhante à que será cantada pelo coral de crianças; 

• a forma como o violão é tocado, com as cordas soltas, sem a definição de 

acordes, marcando o pulso como um pedal;

• a afinação do violão guarani é diferente da usual:  

 3 1ª corda: (Dó#) Takuá-werá (feminina) 

 3 2ª corda (Lá) Ñanderu Jakairá

 3 3ª corda (Mi): Ñanderu Karaí

 3 4ª corda (Lá) Ñanderu Tupã 

 3 5ª e última corda (Mi) Ñanderu Tenondé (divindade primordial).

• o timbre, levemente nasalado, do coral infantil e o canto em uníssono;

• prestar atenção na sonoridade da língua Guarani, bem diferente do Português.  Ao cantar a melodia  

você irá  compreender melhor esses fonemas não existentes na língua portuguesa. Ver atividade 

Cantando e tocando  Ñande Mbaraete’ I Katu

• logo após o canto das crianças, a rabeca faz variações sobre a melodia, seguida do canto, novamente; 

• a forma musical utilizada como a  sequência das entradas dos instrumentos, o número de repetições 

da melodia cantada, relação introdução/desenvolvimento/ final, etc.

• no final, há um rallentando finalizado com o chacoalhar do maracá e uma interjeição do líder do 

grupo com resposta das crianças.

Informações sobre os Guarani encontram-se no livro Cantos da Floresta e no site do ISA 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani

Ñande Mbaraeté i´Katu - 
Vamos nos fortalecer.

Baseado na versão do grupo 

Kiringue Arandu Mirĩ - Aldeia Rio 

Silveira (São Paulo)

Essa é uma canção do subgrupo 

Guarani Mbya. É canto usado para 

fortalecer o espírito e o corpo das 

crianças e, assim, trazer alegria. 

Como em várias músicas Guarani 

Mbya, acompanhando a voz, 

são usados o mbaraka (violão), 

mbaraka mirĩ (chocalhos de mão) 

e a ravé (rabeca). 

A partitura dessa música com 

a letra, pronuncia e tradução 

encontra-se na seção de partituras

CD ÑANDE ARANDU PYGUÁ - MEMÓRIA VIVA GUARANI - Para conhecer outras músicas dos 

Guarani Mbya, indicamos o CD duplo ÑANDE ARANDU PYGUÁ em que foram gravados: acalantos (Mitã 

Mongueá); cantos infantis com temática religiosa (Kyringué Mboraí); duetos de flautas de bambu tocadas 

somente pelas mulheres (Kunhã Mimby); e a dança do tangará (Kunhã Jerokya). Essas gravações foram 

realizadas pelos grupos das aldeias Boa Vista,Tenondé Porã, Piaçaguera, Itaoca, Krukutu, Peguaoty, Pindoty, 

Grupo Teko Arandu.(Instituto Tekó Arandu/Projeto Memória Viva Guarani, 2004). 
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