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FASCÍCULO
N.º 15

fascículo s.m. (1794)
1 pequeno feixe 2 quantidade de ervas  
ou varas que se consegue levar debaixo  
do braço 3 feixe de espigas; gavela  
4 anatomia pequeno feixe de fibras nervosas, 
tendinosas ou musculares 4.1 anatomia trato 
ou grupo de fibras nervosas que funcionam 
associadas em maior ou menor escala 5 edição 
bibliográfica cada um dos cadernos ou folhetos 
que integram uma obra maior e que vão sendo 
publicados por partes 6 edição de texto número 
('cada edição') 7 morfologia botânica qualquer 
conjunto de estruturas ou órgãos filamentosos  
8 morfologia botânica qualquer tipo de inflorescência 
em que os pedicelos das flores se inserem 
contraidamente no mesmo nó caulinar
etimologia lat. fascicŭlus,i 'molhinho, 
feixinho, fascículo'



M
M
M

M

M
M
M

M

M

M
M

M
M

M
M
M
U
S
E
U

D
A

C
I
D
A
D
E

257

DANÇA DA CURA

Devil's Tower. From West side showing millions of tons of fallen rock. Tower 800 feet high from its base  
Wyoming Devils Tower National Monument, 1890.
Fotografia de John C. H. Grabill, Arquivo da Biblioteca do Congresso [Library of Congress]
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Por Frances Densmore; Colaboradora do  
Bureau of American Ethnology171

Nos seus primórdios, os indígenas norte-americanos costumavam 
utilizar dois métodos para tratar os doentes e continuam, até certo 
ponto, a fazê-lo ainda hoje. Um método envolve celebrações priva-
das por parte de um xamã ou curandeiro; outro é uma cerimónia 
pública, frequentada por muitos, conduzida por diversos curandei-
ros e não raras vezes com uma duração de vários dias. A música 
é uma fase importante em ambos os métodos, consistindo num 
canto do xamã ou dos seus assistentes e no agitar de um chocalho 
ou no rufar de um tambor. Diz-se que as canções utilizadas nestes 
tratamentos derivam de fontes do sobrenatural, como «sonhos» ou 
visões, e que com elas vêm guias de procedimentos ou o conheci-
mento de quais as ervas a usar. 

Ambos os métodos foram observados e descritos pelos 
primeiros homens brancos a encontrar comunidades indígenas, 
mas só se tornou possível fazer um estudo das canções por altura 
da invenção do fonógrafo, que começou a ser utilizado por volta 
de 1890. O estudo destas gravações de canções indígenas pode 
ser comparado ao trabalho de laboratório de um químico. Por este 
meio, pode determinar-se a estrutura da melodia e a canção pode 
ser transcrita tanto quanto possível em notação musical. 

Outro fator que muito contribuiu para o nosso conheci-
mento das práticas medicinais dos indígenas norte-americanos é 
o aumento do número de intérpretes com formação específica e 
com conhecimento quer do inglês, quer das línguas ameríndias. Os 
missionários foram os primeiros professores destes povos nativos, 
e muitas das primeiras palavras em inglês aprendidas pelos indíge-
nas relacionavam-se com o ensino religioso da época. Essas pala-
vras seriam posteriormente aplicadas a muitos costumes nativos 
que os homens brancos não conheciam. Termos como «supersti-
ção» ou «bruxaria», bem como outras palavras de grande impor-
tância espiritual, foram associadas às tradições destes povos,  
tornando-se permanentes e influenciando fortemente a opinião que 

O USO DA MÚSICA POR 
INDÍGENAS NORTE-
-AMERICANOS170 NO 
TRATAMENTO DE DOENTES

170 Reproduzido, com 
permissão, do original Music 
and Medicine (n.t. «Música e 
Medicina»), Henry Schuman, 
Nova Iorque. 236639—53 29

171 N.T. Doravante traduzido 
por Departamento de Etnologia 
Americana.
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o homem branco tinha dos nativos norte-americanos. Do mesmo 
modo, os termos «música» e «cantar» foram também aplicados às 
suas atuações, que não agradavam ao homem branco. Na verdade, 
ainda hoje há uma certa relutância em aceitar que a música como 
uma componente importante da cultura indígena norte-americana 
seja algo digno de estudo. 

Inicialmente, os etnólogos frequentaram cerimónias cura-
tivas destes povos mas não relataram o tratamento individual pres-
tado pelos curandeiros indígenas. O primeiro etnólogo que aqui 
citamos é o Reverendo Clay MacCauley 172, que passou uma tempo-
rada com o povo Seminole no inverno de 1880-81. Ali, frequentou 
a Dança do Milho Verde, um evento anual, onde ouviu a «canção 
da medicina», que era cantada à medida que o doente bebia certo 
remédio. Acreditava-se que alguém que não o bebesse ficaria doente 
a dado momento durante aquele ano. O informante Seminole do 
Reverendo MacCauley recusou-se a cantar essa mesma canção 
após a cerimónia, afirmando que isso lhe «traria certamente algum 
dano». Esta recusa demonstra que já nesta época havia uma asso-
ciação entre a música e a saúde. MacCauley referiu claramente que 
desconhecia o papel que o encantamento ou o feitiço desempenha-
vam na cura dos doentes. Um dos artigos mais importantes escri-
tos pelos primeiros etnólogos denomina-se «The Mountain Chant: 
a Navajo Ceremony»173 174, da autoria de Washington Matthews175.  
De várias cerimónias do povo Navajo, este autor selecionou um 
canto da montanha, por o ter testemunhado com maior frequência. 
Tal como outros grandes ritos dos Navajo, este tinha uma duração 
de nove dias. O xamã, ou curandeiro local, era o mestre de cerimó-
nia e era quem cantava, sendo a cerimónia destinada «declarada-
mente a curar os doentes.» O mito relacionado com a origem do 
canto da montanha (Dsilyídje Qaçàl) vem do relato de que «há mui-
tos anos, os Navajo faziam uma dança de cura, à noite, no recinto176; 
mas esta era imperfeita, pois tinha poucas canções e não se usavam 
objetos sagrados de oração (kethawns) ou de sacrifício.» Matthews 
descreve uma cerimónia que presenciou, a 1 de outubro de 1884, 
num local a cerca de 32 km do Fort Wingate177, Novo México, em 
plena Nação Navajo, mostrando descrições e ilustrações de quatro 
belas imagens feitas em areia (pinturas de areia) utilizadas para a 
ocasião. A paciente era uma mulher de meia-idade e o tratamento 
incluía «oração, canto e chocalho a acompanhar.» Não foi apresen-
tada informação acerca das canções ou do tipo dos chocalhos. 

A recolha de cerca de 600 fórmulas sagradas do povo 
Cherokee, entre 1887 e 1888, permitiu a James Mooney178 levar a 
cabo um estudo notável sobre o tratamento individual prestado 
aos doentes — não tanto sobre cerimónias públicas. Os manuscri-
tos originais foram transferidos para o Departamento de Etnologia 
Americana. «Foram escritos em 1821 pelos xamãs da tribo, para uso 

172 MACCAULEY, Clay, «The 
Seminole Indians of Florida»,  
5.º Relatorio Anual do Dep.  
de Etnologia Americana.

173 5.º Relatório Anual do Dep. 
de Etnologia Americana (1883-84), 
pp. 379-467, 1888. 

174 N.T. «O Canto da 
Montanha: uma Cerimónia dos 
Navajo», tradução livre.

175 N.T. Reconhecido cirurgião 
e etnógrafo estado-unidense 
que dedicou parte da vida ao 
estudo de povos indígenas, 
nomeadamente dos Navajo.

176 N.T. Matthews refere-se 
a um recinto arredondado, 
construído propositadamente 
para a cerimónia em questão, 
constituído por uma cerca feita 
de ramos. 

177 N.T. Base militar. 

178 MOONEY, James, 
«The sacred formulas of the 
Cherokees», 7.º Relatório Anual 
do Dep. de Etnologia Americana 
(1885-86), pp. 301-397, 1892.
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próprio, no silabário cherokee inventado por Skiwâ’ya (Sequoyah). 
Sabe-se que alguns destes manuscritos têm mais de trinta anos, e 
muitos serão provavelmente ainda mais antigos.» Onze das fór-
mulas servem para o tratamento dos doentes e o uso de canções é 
mencionado no tratamento de mordeduras de cobra, «do grande 
calafrio» (febre intermitente) e ainda de uma enfermidade que, 
pela «vaga descrição dos sintomas… aparenta ser uma forma agra-
vada de doença biliar.» A fórmula do tratamento do grande cala-
frio «começa com uma canção de quatro versos, na qual o xamã 
invoca sucessivamente os espíritos do ar, da montanha, da floresta 
e da água.» Num caso mais grave, e após a canção, o xamã faz uma 
oração ao vento, «que considera que habita por entre as árvores na 
encosta da montanha, e que dá o primeiro sinal da sua presença 
com o trepidar das folhas.» O curandeiro direciona então o vento 
«para dispersar a doença do mesmo modo que o vento dispersa as 
folhas da floresta, para que a doença desapareça completamente.» 

Mooney descobriu que, «como a maioria dos povos pri-
mitivos, os Cherokee acreditavam que a doença e a morte não são 
naturais, mas devidas à influência maléfica de espíritos de animais, 
fantasmas ou bruxas.» Citando Haywood179, que afirmara que «nos 
tempos antigos, os Cherokee não concebiam que alguém pudesse 
morrer de causas naturais», Mooney apresenta ainda um mito 
Cherokee sobre a origem da doença e da medicina, de acordo com 
o qual os animais e todas as criaturas vivas viviam felizes e em har-
monia, até que o homem apareceu e os começou a matar em busca 
de alimento e de roupa. Os animais e as criaturas juntaram-se 
então num conselho para decidir sobre a sua segurança e proteção.  
E a decisão foi a de que cada grupo de animais deveria infligir uma 
doença sobre o homem. O veado era o responsável pelo reuma-
tismo em todos os caçadores que tivessem matado um dos seus 
sem terem pedido perdão por tal ofensa. Os veados informariam 
então a tribo índia mais próxima acerca da resolução tomada, e 
ainda diriam aos nativos como evitar ofender sempre que tivessem 
de matar, por necessidade, um membro da tribo de veados. Já as 
plantas eram amigas do homem e estavam determinadas a derrotar 
o desígnio maléfico dos animais. «Cada árvore, arbusto ou erva, até 
mesmo a relva e os musgos, acordaram fornecer um remédio para 
algumas destas doenças… Quando o xamã tem dúvidas em relação 
ao tratamento a aplicar para o alívio de um paciente, o espírito da 
planta sugere-lhe o remédio mais adequado.» 

Relativamente a estas crenças, este estudioso encontrou 
paralelismos mais recentes noutras tribos bem mais distantes e 
noutros costumes que povos indígenas norte-americanos cum-
prem sem razão aparente. Os Papago, do sul do Arizona, disseram 
a Mooney que acreditavam que todas as doenças são causadas por 
um animal ou espírito, e que estes transmitem a cura secreta ao seu 

179 HAYWOOD, John, Natural 
and aboriginal history of Tennessee, 
pp. 267-268, 1823.
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curandeiro preferencial. Ensinam-lhe então uma canção que é tida 
como essencial para o tratamento. Para os Algonquinos, ainda hoje 
é costume um médico colocar tabaco no chão enquanto escava à 
procura de uma erva medicinal. É também usual «que converse um 
pouco», pedindo à erva que ajude a pessoa enferma. Noutros tem-
pos, um caçador pediria perdão a um animal antes de o caçar, dizen-
do-lhe que a sua carne era alimento necessário. Sempre existiu esta 
crença numa natureza amigável ao homem. Os indígenas não par-
tilhavam a ideia do homem branco de «conquistar a natureza.» O 
homem branco concebia muitas oferendas como sacrifícios; mas 
para os indígenas eram simples presentes para um amigo. Uma 
troca de presentes é um costume muito habitual, através do qual 
estes povos reconhecem a generosidade da natureza. Intérpretes 
cuidadosos explicaram a Mooney que o termo nativo não sugeria 
nenhuma raiva por parte do espírito a quem a oferenda era desti-
nada. Pode parecer que esta harmonia entre homem e natureza nos 
desvia do tópico aqui em questão, mas é, na verdade, importante 
para compreender o processo terapêutico dos indígenas norte- 
-americanos. De facto, o desejo dos xamãs era restaurar aquilo que 
consideravam a condição natural de saúde, força e de uma vida 
longa, tal como observavam no restante mundo natural. Os nati-
vos acreditavam na existência de espíritos maléficos, mas também 
acreditavam que os curandeiros tinham poder sobre eles. Os leigos 
não tentavam lidar com espíritos malignos. 

W. J. Hoffman180 181 estudou as formas de tratamento indi-
viduais e cerimoniais de doentes do povo Chippewa (Ojibwa), do 
Minnesota. Cantar, agitar chocalhos ou tocar tambor eram partes 
essenciais em ambos os métodos de tratamento. O homem doente 
era tratado primeiro em sua casa. Um membro dos Midewiwin182 
começaria por lhe dar um caldo medicinal, cantando e agitando 
o chocalho à medida que o doente o bebesse. As canções dos 
Midewiwin estão representadas por mnemónicas, ou imagens dos 
cantos; Hoffman recolheu 150 desses registos, com as traduções 
das palavras; 18 foram transcritas em notação musical. Há algumas 
expressões típicas, como «O espírito viu-me e deu-me remédios 
desde o céu» e «Também está nas árvores, de onde eu tiro vida.»  
Se este primeiro tratamento não fosse bem sucedido, o homem 
doente era levado para a cabana dos Midewiwin e sujeito a um tra-
tamento cerimonial por diversos «homens da medicina». Se não 
houvesse melhorias, os cantos continuariam até que a sua vida se 
extinguisse. Uma vez que a saúde e a vida longa, bem como um estilo 
de vida correto, faziam parte dos ensinamentos dos Midewiwin, 
este uso extensivo da música é importante para este estudo. 

A autora deste artigo começou a estudar os Midewiwin e as 
suas canções em 1907, depois de marcar presença numa cerimónia 
em Onigum, no Lago Leech, Minnesota. A cerimónia foi conduzida 

180 HOFFMAN, Walter 
James, «The Mide'wlwin or 
'Grand Medicine Society' of 
the Ojibwa», 7.º Relatório Anual 
do Dep. de Etnologia Americana 
(1885-86), pp. 143-300, 1892.

181 N.T. Cirurgião militar e 
etnógrafo que, entre variados 
cargos, trabalhou no Dep. 
de Etnologia Americana na 
segunda metade do séc. XIX, 
tendo estudado diversas tribos 
indígenas em toda a América do 
Norte. 

182 N.T. Grande Sociedade  
de Medicina, um culto secreto  
de povos indígenas norte- 
-americanos, e cujos membros 
são conhecidos como 
«curandeiros» ou «homens 
da medicina» (mide é muitas 
vezes traduzido como medicina 
espiritual).
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por Flat Mouth (n.t. Boca Achatada), o último chefe hereditário do 
grupo conhecido como Pillagers183, um dos grupos que fazia parte 
do povo Chippewa. Flat Mouth estava muito doente. A sua con-
dição fora dada como irreversível pelo curandeiro local, e pediu 
então que lhe fosse concedido o tratamento nativo. O pedido foi 
aceite. Oito membros dos Midewiwin foram convocados e canta-
ram na wigwam184 de Flat Mouth durante vários dias e noites. Uma 
vez que nenhumas melhoras se registaram, decretou-se a celebra-
ção de uma cerimónia conduzida pelos Midewiwin. Flat Mouth foi 
transportado para o exterior e colocado no centro de uma estru-
tura formada por ramos de árvores baixos. Ali, os curandeiros dos 
Midewiwin moveram-se à sua volta, cantando os seus cantos e 
ministrando os tratamentos. A escritora ali ficou, perto da estru-
tura, a ouvir as canções durante muitas horas. Quando o fim se 
anunciava, Flat Mouth foi levado de volta para a sua wigwam, e em 
pouco tempo o disparo de uma arma de fogo anunciava a passagem 
do seu espírito.

Figura 1. Canção curativa dos Chippewa, gravada por Ge' miwûnac'.

183 N.T. Bando de saqueadores, 
tradução livre. Trata-se de um 
grupo que fazia parte dos povos 
Chippewa.

184 N.T. Termo da língua 
ojíbua (do povo Chippewa) que 
se refere à habitação típica de 
várias populações indígenas, 
normalmente em forma de cúpula.
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Letra
Kimanidó' wihé'  Tu és um espírito.
Kimanidó' wiín'   Estou a fazer de ti um espírito.
Ěndá' nabiyan'   No lugar onde me sento.
Kimanidó' wiín'   Estou a fazer de ti um espírito.

Algumas semanas depois, a autora regressou ao Lago Leech 
com um fonógrafo para iniciar a missão de gravar canções de nati-
vos norte-americanos para o Departamento de Etnologia Ameri-
cana. Aí, conheceu Ge' miwûnac' (n.t. Pássaro que Voa pela Chuva), 
o membro ancião dos Midewiwin que havia liderado a cerimónia 
em honra de Flat Mouth. Ela perguntou-lhe se ele poderia gravar 
algumas das canções que ouvira naquele dia. A resposta do ancião 
foi a de que se sentia de tal modo vencido durante as horas finais 
de Flat Mouth que não se recordava das canções que havia cantado. 
Ainda assim, acabou por gravar uma canção que normalmente can-
tava em circunstâncias semelhantes (fig. 1). 

O estudo da autora sobre os Midewiwin e sobre o trata-
mento prestado aos doentes teria continuidade em White Earth, 
Minnesota, onde Hoffman testemunhara uma cerimónia da socie-
dade local em 1889. Alguns Chippewa recordavam-se dele e ajuda-
ram-no em investigações posteriores, dando alguma continuidade 
aos primeiros trabalhos que Hoffman fez sobre o tema (Cf. p. 454.) 

Nem todos os xamãs do povo Chippewa são necessaria-
mente membros dos Midewiwin. Estes últimos podem chamar os 
espíritos e comungar com eles. Não administram remédios, mas 
tendem a impressionar os seus pacientes com diversos tipos de exi-
bições para demonstrar os seus poderes mágicos. Normalmente 
apelidados de ilusionistas, são aqui designados como curandeiros 
ou «homens da medicina». Os padres Jesuítas conheceram-nos 
no século XVII e apelidaram-nos de «magiciens et consulteurs 
du manitou» (espíritos)185. Nas suas demonstrações, ficam nor-
malmente bem juntos dentro de uma pequena tenda tipi de forma 
cónica. Cantam; a estrutura abana como se numa tempestade esti-
vesse; ouvem-se sons estranhos. Diz-se que são as vozes dos espí-
ritos em comunhão com os «homens da medicina». Esta tradição 
ainda não desapareceu. A escritora testemunhou-a em 1930 em 
Grand Portage, uma aldeia isolada dos Chippewa na costa norte 
do Lago Superior, onde a pequena tenda tipi abanou durante duas 
horas de uma calma noite de verão, como se ali estivesse a soprar 
um forte vento. No dia seguinte, o «homem da medicina» disse 
que tinha convocado os espíritos para saber se o ajudariam a curar 
um homem doente. Sem essa garantia por parte dos espíritos, o 
curandeiro recusava-se a tratar do caso. Depois acrescentou que 
os espíritos «falaram alto e bom som», pelo que tinha a certeza de 
que o seu tratamento seria bem sucedido. Um dia ou dois depois, 

185 N.T. Mágicos e consultores 
dos espíritos, tradução livre.



264 265 Dancing to Restore an Eclipsed Moon. British Columbia, c. 1914, 13 de novembro
Edward S. Curtis Collection, Arquivo da Biblioteca do Congresso [Library of Congress]
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uma «dança da cura» foi organizada sob a sua liderança, para um 
doente cuja enfermidade havia sido diagnosticada por um médico 
e por uma enfermeira como «caso aparente de febre tifóide.» Dis-
seram ao homem para ficar quieto e permanecer na cama. A dança 
teve lugar num recinto à porta de sua casa, e a seguir cozinhou-se 
e serviu-se um banquete. A escritora assistiu à dança e ouviu as 
canções, e ao fim de duas semanas foi informada de que o homem 
tinha recuperado. 

No Pueblo Santo Domingo, Novo México, e tal como 
ocorre com os Chippewa, ao tratamento privado dos doentes pode 
seguir-se novo tratamento através de uma cerimónia pública. Em 
Los Angeles, Califórnia, um membro do pueblo descreveu os rituais 
curativos e gravou dez canções curativas desta comunidade. Por 
exemplo, relatou que «se os doutores que dão ervas medicinais não 
conseguem ajudar o doente, os curandeiros da sociedade Flint186 
podem ser convocados.» Esta sociedade de curandeiros faz sempre 
um retiro antes de uma caça comunitária aos coelhos, conduzindo 
depois uma cerimónia, que pode ter diversos propósitos, como tra-
zer chuva ou assegurar boas colheitas. Cerca de 15 ou 16 membros 
da sociedade visitam a casa do homem doente, chegando ao início 
da noite. Começam a abanar os seus chocalhos de cabaça preta e 
cantam até à meia-noite, com algumas pausas para relaxar e com 
intervalos ao fim de oito canções para fumar. Se o paciente for uma 
mulher, podem questioná-la e perguntar aos seus amigos que fez ela 
para causar aquela doença. A seguir, conferenciam entre eles sobre 
a condição da pessoa doente e sobre as suas possibilidades de recu-
peração. Há muitos procedimentos cerimoniais, incluindo fazer — 
e depois apagar — uma pintura de uma refeição («altar»), onde se 
coloca alguma parafernália relativa à cerimónia. Os «homens da 
medicina» «chamam as aves e os animais», cujas vozes se ouvem 
distintamente. Olham para uma bola de cristal e recorrem a uma 
canção com a seguinte letra:

Estou a lutar para vos curar. 
Vou sugar o que vos dói, para vos curar.
Aquilo que vos que tirarei é aquilo que vos causa a 

[doença.] 
Agora vou pegar na Mãe-urso e pô-la debaixo do 

[meu braço.] 
Enquanto me apronto para olhar pelo cristal, e 

[ajudar-vos-ei.]
Que nos ajudem.
Obrigado.

«Mãe-urso» refere-se às «patas de urso» ou às «luvas sem 
dedos» que o curandeiro coloca nas suas mãos. São feitas a partir 

186 N.T. Alguns membros 
de certos povos juntavam-se 
a sociedades ou organizações 
lideradas por uma entidade 
sobrenatural. Os seus 
membros adquiririam o poder 
dessa entidade e usá-lo-iam 
para diversos propósitos. A 
sociedade Flint foi uma das 
mais proeminentes no estado 
do Novo México. 
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da pele das pernas dianteiras do urso, patas incluídas. Consta que 
o povo nativo «nunca nega o que o curandeiro vê no seu cristal.» 

Refletimos bastante sobre as circunstâncias que levam os 
indígenas a cantarem os seus cantos curativos. Que possamos agora 
considerar os homens e as mulheres que as cantam, bem como as 
características das canções. 

Conheci curandeiros indígenas em muitas tribos, desde a 
Colúmbia Britânica à Flórida, e em algumas fases o contacto com 
eles durou vários anos. Sem exceção, eram homens e mulheres 
silenciosos, conservadores. Tinham certamente características 
singulares e eram respeitados nas diversas tribos que serviam.  
Preparam-se para o seu chamamento com um jejum, através do 
qual recebem o seu «sonho» ou visão, e vivem estritamente den-
tro dos requisitos requeridos por esse sonho. Não participam em 
eventos sociais, ainda que não sejam contra eles. Não esperam ser 
compreendidos nem procuram companhia. A principal ajudante de 
um curandeiro é geralmente a sua mulher. Este isolamento traz-
-lhes uma profunda sensação de estarem acompanhados por todas 
as criaturas vivas e de terem uma perceção global da natureza em 
todas as suas manifestações. 

Três mulheres envolvidas na prática da medicina conta-
ram-me como era o seu ofício. Owl Woman (n.t. Mulher Coruja) 
pertence ao povo Papago (cf. p. 450), Susie Tiger é uma mulher Se- 
minole que vive a norte de Cow Creek, Oregon, numa povoação da 
região das palmeiras-repolho, e a Sra. Washington pertence à tribo  
Ute do Norte. Susie Tiger gravou cinco canções que costumava 
cantar quando prestava tratamento aos doentes. Nelas incluíam-
-se uma canção para lumbago, para um bebé doente, outra para 
trazer um bebé ao mundo, um canto endereçado à «senhora do 
sol branco» e um outro destinado aos moribundos, em que Tiger 
implorava ao espírito que voltasse para trás antes de chegar a nove 
lugares distintos ao longo da sua jornada. A Sra. Washington não 
dava remédios materiais, uma vez que dizia ter poderes sobre-
naturais. A sua especialidade era o tratamento de enfermidades 
causadas por influências malignas vindas de outras pessoas. Gra-
vou seis canções e disse que normalmente as cantava quando o 
sol estava a uma altura correspondente à sua posição habitual às 
10h de uma manhã de verão. 

Os curandeiros eram psicólogos primitivos. Estudavam os 
seus pacientes e nem sempre consideravam necessário dar-lhes 
remédios. No Pueblo Santo Domingo, acreditava-se que os ciúmes 
poderiam causar doença, e numa certa tribo mais a norte pedia-
-se por vezes ao paciente simplesmente para «ir dançar e divertir-
-se», pois isso bastaria para recuperar a saúde. Também existia a 
sensação de que um tratamento desse tipo merecia algum custo. 
Natawika, uma curandeira Menominee, disse: «Os remédios não 
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funcionarão a menos que paguem por eles.» Natawika não cobrava 
um custo fixo mas pedia ao paciente que desse o que pudesse — tal-
vez um pouco de tabaco, um lenço, ou uns três ou quatro metros de 
calicô187. A curandeira morreu em 1918, tendo esta informação sido 
dada pela filha. Eagle Shield (n.t. Escudo de Águia), um xamã Sioux, 
contou que recebeu uma verba considerável, de 100 dólares, uma 
nova tenda branca, um revólver e um boi, para resolver um caso. 

Dizia-se que o tratamento primitivo dos doentes era carac-
terizado pela afirmação. Pelo que observei, esta prática era menos 
frequente nas letras das canções, estando mais presente no discurso 
do curandeiro antes de o tratamento começar. Nesse momento, o 
curandeiro normalmente revela a fonte do seu poder e por vezes 
relembra alguns sucessos anteriores. A fonte do seu poder é geral-
mente uma ave ou um animal, reconhecidos pela sua enorme força. 
Pode ser também algum elemento natural relacionado com a vibra-
ção, como o vento ou a «grande água» — água que esteja em ebuli-
ção ou em movimento — ou ainda uma montanha a tremer graças 
a um misterioso «poder do espírito.» Eis um exemplo de afirmação 
numa canção cerimonial, neste caso de um curandeiro Midewiwin 
da tribo Chippewa:

Recuperarás, andarás de novo. 
Sou eu que o digo. O meu poder é grande. 
Através da nossa concha branca (emblema dos 
Midewiwin). 
Permitirei que andes de novo.

Há diferenças de costumes entre tribos e até entre curan-
deiros, mas a característica dominante das canções índias é a irre-
gularidade da acentuação. Por vezes, isto acontece por meio de 
interrupções inesperadas de um ritmo até aí estável; outras vezes 
dão-se padrões rítmicos peculiares no decurso da melodia. É meu 
hábito transcrever as gravações fonográficas de cantos índios em 
notação musical, utilizando indicações normais. Assim, as trans-
crições contêm frequentes alterações na métrica. Os indígenas 
norte-americanos nunca «cantam com expressão»; o canto de 
um curandeiro índio é totalmente monótono. Apresentando o 
canto deste modo, o ritmo é totalmente estabelecido na mente do 
paciente. O padrão rítmico retém a atenção do doente e, em alguns 
momentos, pode até ter um certo efeito hipnótico. Algumas canções 
curativas são cantadas muitas vezes, ao passo que outras são can-
tadas de forma mais limitada, normalmente apenas três, quatro ou 
cinco vezes. Alguns curandeiros têm canções para iniciar ou termi-
nar um tratamento; outros têm cantos especiais para cada uma das 
quatro divisões da noite. Estes detalhes nos procedimentos seguem 
estritamente as instruções recebidas pelo curandeiro no seu sonho. 

187 N.T. Tecido grosseiro de 
algodão, inicialmente originário 
da Índia. Também conhecido 
por chita. 
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Os cantos usados para o tratamento dos doentes têm sido 
gravados pela autora na região da Colúmbia Britânica e ainda nas 
tribos que se seguem: Cheyenne, Chippewa, Makah e Clayoquot 
(da região de Neah Bay, estado de Washington), Menominee, 
Papago, Seminole, Sioux, Ute do Norte, Winnebago e Yuma. Tam-
bém foram gravadas canções curativas de nativos da tribo Cuna, 
do Panamá, e ainda de membros de tribos dos Pueblos de Acoma e 
de Santo Domingo.188 À exceção de alguns cantos das tribos Cuna 
e dos povos da Colúmbia Britânica, as gravações foram feitas por 
xamãs que estavam efetivamente a utilizar as canções para tratar 
os seus doentes. Muitas canções dos Midewiwin, do povo Chi-
ppewa, estão relacionadas com cerimónias destinadas a beneficiar 
ou curar os doentes, mas não cantadas individualmente nem rela-
cionadas com o tratamento de doenças específicas, de acidentes ou 
de certas condições físicas. Estes casos estão, deste modo, omitidos 
da análise que se segue, que se limita às canções usadas para tratar 
os doentes. Foram gravadas e transcritas em notação musical, no 
total, 197 canções; muitas outras, de estrutura semelhante, foram 
também estudadas. 

Mencionou-se acima uma alteração na acentuação, ou 
uma irregularidade do ritmo, em muitas canções índias para os 
doentes. Durante o estudo das 197 canções, provenientes de 14 
localidades distintas, notaram-se essas alterações em 173 canções, 
o que corresponde a 88% do total. Uma análise similar feita a 1510 
canções de vários tipos, originárias de muitas tribos diferentes, 
detetou também essa acentuação irregular, mas em apenas 83% 
das canções. Em muitas atuações de tribos nativas há uma diferen-
ciação na velocidade dos compassos, ou andamento, da voz e do 
instrumento de acompanhamento. No entanto, isso não caracte-
riza as canções destinadas aos doentes. Apenas 34 destas canções 
foram gravadas com acompanhamento, e o andamento da voz e do 
instrumento foi a mesma em 24, ou seja, em cerca de 70% do total. 
O acompanhamento foi mais rápido do que a voz em seis canções e 
mais lento em quatro. Na altura em que os cantos foram gravados, 
um pequeno tambor foi substituído pelo habitual chocalho. Uma 
vez que um dos propósitos das canções curativas dos índios é acal-
mar o paciente, também se fez um levantamento do andamento 
das 197 canções gravadas. Apurou-se que 59 canções, ou 30% do 
total, foram cantadas devagar (♩=40 até ♩= 104). Num estudo ante-
rior, feito a 710 canções de todos os tipos em três tribos distintas, 
a maioria registara um tempo mais rápido (♩=76 até ♩=104). Este 
último pode ser considerado o andamento habitual dos cantos de 
povos nativos norte-americanos, apesar de muitas canções serem 
muito mais rápidas. 

Esta análise mostra então que as características das grava-
ções de cantos de povos indígenas norte-americanos são a irregula-

188 Este estudo musical não 
contemplou cantos para os 
doentes nas seguintes tribos: 
Arapaho, Alabama, Choctaw, 
Cocopah, Hidatsa, Maidu, 
Mandan, Omaha, Yaqui  
e os Pueblos Zuni e Cochiti.  
As gravações de canções 
indígenas norte-americanas, 
guardadas por Alex Hrdlicka  
(n.t. antropólogo húngaro 
residente nos EUA) em Anvik, 
no Alaska, e posteriormente 
transmitidas ao Dep. de Etnologia 
Americana, também não incluem 
canções deste tipo. As canções 
cerimoniais dos Iroqueses foram 
gravadas por J. N. B. Hewitt. 
O estudo da música dos povos 
Cheyenne, Arapaho, Maidu e do 
Pueblo Santo Domingo esteve 
sob a égide do Southwest Museum 
em Los Angeles, Califórnia. 
Uma parte das gravações 
feita para o Southwest Museum 
foi apresentada ao Dep. de 
Etnologia Americana, uma vez 
completadas as transcrições. 
O restante, após as gravações 
terem sido transcritas e de 
terem sido enviadas cópias para 
o Departamento, ficou retido 
pelos financiadores de toda a 
empreitada. O mesmo aconteceu 
às gravações feitas para a State 
Historical Society of North Dakota 
(n.t. Agência Estatal da História 
do Dakota do Norte, tradução 
livre). As gravações recolhidas 
pela escritora, mais de 2500 no 
total, compõem hoje a coleção 
Smithsonian-Densmore de 
canções de povos indígenas 
norte-americanos. As gravações 
foram transferidas para os 
Arquivos Nacionais em 1940, 
onde foram catalogados e onde 
a autora escreveu um guia para 
melhor explicar a coleção. Em 
1948 seriam novamente movidos, 
desta feita para a Biblioteca do 
Congresso dos Estados Unidos. 
Aí, a autora selecionou cantos 
para serem publicados em séries 
de dez discos de longa duração, 
cada qual acompanhado por um 
panfleto descritivo. Estes discos 
de vinil estão disponíveis para o 
público.
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ridade do ritmo e da melodia, um andamento lento e uma relativa 
coincidência entre voz e instrumento de acompanhamento. Uma 
vez que as canções aqui consideradas são tradicionais, acreditamos 
que obteríamos os mesmos resultados se a análise contemplasse 
uma amostra maior. 

Como indicado, as canções eram pertença do homem ou 
da mulher que as recebesse em sonhos. Houve casos em que os 
autores das canções pediam a outros que as cantassem com eles, 
caso as conhecessem. O objetivo era acrescentar os poderes de 
ambos para solucionarem um caso de enfermidade grave. Con-
tudo, só o detentor original podia dar permissão para que outros 
fizessem uso, com propriedade, da sua canção. E fazê-lo não sig-
nificava que o detentor estivesse a renunciar à sua própria canção. 
Na tribo Menominee, entre outras, havia uma regra de que se um 
homem tentasse comprar uma canção para alterar a forma de a 
cantar devia fazer um pedido quatro vezes, em noites consecutivas. 
Ao pedido deveria acrescentar ainda uma oferta. O autor ensinar-
-lhe-ia então a canção, explicar-lhe-ia o seu uso e ainda lhe apre-
sentaria uma amostra da erva a ser empregue com a canção. Não 
lhe daria, contudo, a erva em si; esta, o requerente teria de encon-
trar sozinho, identificando-a por memória. 

Dois tipos de xamãs da tribo Cheyenne, de Oklahoma, gra-
varam as suas canções para tratar os doentes. Os seus nomes são 
Bob-tailed Wolf (n.t. Lobo de Rabo-Cortado), que recebeu as suas 
canções e poderes diretamente de fontes sobrenaturais, e Turtle 
(n.t. Tartaruga), que obteve a maioria das suas canções através de 
um curandeiro ancião, tendo recebido apenas uma canção através 
de sonhos. Esta última foi-lhe ensinada pelo espírito de um búfalo. 

Bob-tailed Wolf trata qualquer doença. O poder veio ter com 
ele em muitos sonhos, mas a primeira manifestação surgiu através 
de uma vivência. Estava a cavalo quando começou uma tempes-
tade. Um relâmpago deixou-o inconsciente e matou o cavalo. Qua-
tro noites após a ocorrência, Bob-tailed Wolf teve um sonho em que 
lhe foi dito como tratar os doentes. O céu estava limpo no dia em 
que gravou a canção para a escritora, mas ao fim de uma hora chovia 
incessantemente. O curandeiro explicou que isto acontecia sempre 
que cantava aquela canção. A palavra «grandfather» (n.t. avô), que 
ocorre na canção, refere-se ao Pássaro do Trovão189. Assim se pode 
traduzir a canção:

O meu avô veio ver-me e teve pena de mim e deu-me 
este poder.

Numa outra gravação, Bob-tailed Wolf refere-se ao sol 
como «my grandfather» (n.t. o meu avô). Nestas canções, o curan-
deiro usa um chocalho feita de couro endurecido; vê-se uma face 

189 N.T. Figura mitológica  
dos povos indígenas norte- 
-americanos, conhecida por 
«Thunderbird», que apela ao 
sobrenatural e à força.
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pintada num dos lados e a pega, que anteriormente tinha atada a 
si uma cauda de búfalo, está envolta em pele de veado. Bob-tailed 
Wolf é um membro proeminente do Peiotismo190 e foi fotografado 
usando o seu traje de líder numa das cerimónias dessa organização. 

É particularmente interessante que um homem numa tal 
posição e com tamanhas fontes de poderes sobrenaturais seja tam-
bém um homem que «compreende o que os bebés dizem» e que 
trata as suas doenças ligeiras. Bob-tailed Wolf diz que, quando trata 
bebés doentes, são eles que lhe explicam onde se sentem mal. O 
curandeiro diz ter recebido o seu poder quando um dia encontrou 
um bando de pequenas tarambolas, tão pequenas que ainda mal 
conseguiam andar. Quando estava prestes a levá-las apareceu a 
mãe, que lhe disse: «Índio, não as leves; amo-as e são tão belas. Se 
as poupares, dar-te-ei o poder para tratar bebés doentes.» Bob-tai-
led Wolf devolveu então as pequenas aves à mãe, que lhe disse para 
usar apenas água no tratamento de bebés enfermos, sem recurso a 
quaisquer ervas. No seu canto para bebés não são usadas palavras 
reais, pelo que não podem ser traduzidas. Também aqui o curan-
deiro usa o chocalho descrito acima.

Figura 2. - Canção Cheyenne para bebés doentes, gravada por Bob-tailed Wolf.

Turtle, o curandeiro Cheyenne, aprendeu as suas canções 
com Dragging Otter (n.t. Lontra Arrastada), que por sua vez as 
havia recebido de um curandeiro ancião. Tinha ainda a sua pró-
pria canção, que recebeu de um búfalo e que é cantada «quando 
o espírito de uma pessoa doente está em risco de partir.» Turtle 
conta que quando canta esta canção, «um jovem búfalo bloqueia 
o caminho, tentando evitar que o espírito vá embora.» Depois de 
cantar esta canção, Turtle fez um som de um sopro violento, como 
que a imitar o búfalo — fazia o mesmo sempre que a cantava para 
uma pessoa doente. 

O tratamento dos Omaha de um rapaz ferido por um dis-
paro de pistola foi testemunhado por Francis La Flesche quando 
era criança.191 Os «curandeiros do búfalo» foram convocados e 
quatro líderes cantaram sucessivamente os seus cantos pessoais, 

190 N.T. Culto religioso 
praticado pela Igreja Nativa 
Americana baseado no uso 
do peiote, um tipo de cato 
que contém uma substância 
psicoativa, a mescalina.

191 FLETCHER, Alice C., LA 
FLESCHE, Francis, «The Omaha 
tribe», 27.º Relatorio Anual do 
Dep. de Etnologia Americana,  
pp. 17-672, 1911.
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administrando também os seus próprios remédios. Cerca de vinte 
xamãs, incluindo duas mulheres, juntaram-se depois aos cantos.  
O tratamento durou quatro dias e foi seguido de uma cerimónia de 
recuperação, tendo-se ainda distribuído muitas ofertas. Constou 
que o pequeno rapaz recuperou ao final de cerca de um mês. Duas 
das canções utilizadas nesta ocasião foram mais tarde publicadas 
por La Flesche em notação musical. 

Foi já aqui mencionado que os índios norte-americanos 
acreditam que os espíritos de animais causam várias enfermida-
des. Esta crença tomou uma forma particularmente interessante 
no povo Papago, do Arizona do Sul, pois esta tribo incluiu, como 
causas possíveis de doença, os espíritos de antepassados Papago e 
os de membros do povo Apache assassinados na guerra. Gravaram-
-se nesta tribo cinquenta canções curativas. Acredita-se que a ave, 
o animal ou o espírito que causa a doença transmite depois as can-
ções e as instruções de cura a determinado curandeiro. É o dever do 
sia'ticum, ou diagnosticador, decidir a causa da doença e de reme-
ter o paciente ao curandeiro mais apropriado. As canções estão de 
tal modo interligadas à doença que o diagnosticador pode dizer ao 
homem de olhos doridos: «O teu problema é causado pela codorniz. 
Deves ir ter com So-and-so, que conhece as canções da codorniz.» 
Se o paciente não melhorar, o diagnosticador é responsabilizado e 
envia o homem doente para outro curandeiro. Foram descritas 16 
doenças e enfermidades atribuídas a aves e animais, e dessas gra-
varam-se cinco canções de tratamento. Eram as canções do veado, 
do texugo, do sapo-de-chifre, da cascavel e do lagarto castanho. 

Uma curandeira dos Papago, Owl Woman (n.t. Mulher 
Coruja), vivia em San Xavier em 1921 e tratava doenças causa-
das por espíritos do seu povo. Owl Woman usava canções que lhe 
eram transmitidas e acreditava que os espíritos com que comuni-
cava eram de antigos membros dos Papago já falecidos que outrora 
seguiam as tradições antigas. Estes espíritos mantinham-se perto 
das suas sepulturas durante o dia, mas iam para a terra dos espíri-
tos à noite, viajando por uma estrada. A curandeira foi levada pelos 
espíritos por essa estrada, para que conhecesse aquele lugar mis-
terioso. Muitos espíritos já lhe haviam aparecido, tendo descrito 
as suas experiências e tendo-lhe transmitido as suas canções. As 
canções eram cantadas por uma assistente, enquanto Owl Woman 
se focava no tratamento do paciente. Várias pessoas conheciam as 
suas canções, mas Owl Woman dependia de Sivariano Garcia, tam-
bém ele um curandeiro. Viviam perto um do outro e Garcia podia 
assim ser chamado a qualquer altura. Durante um dia inteiro, Owl 
Woman deu a Garcia instruções para gravar as suas canções para a 
escritora. 

Owl Woman começava sempre os tratamentos com duas 
canções que lhe tinham sido passadas pelo espírito de um homem 
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que morrera perto de Tucson. Como em muitas das suas canções 
as letras eram altamente poéticas. Na primeira ouvia-se:

As corujas-do-mato vêm até aqui na noite azul. 
Piam por aí, 
Abanam as asas e piam.

E a segunda:

Como devo começar a minha canção na noite azul que 
[está a assentar?]

Vou sentar-me aqui e começar a minha canção.

Depois de se cantarem quatro canções, a curandeira come-
çava a tratar o homem doente acariciando o seu corpo com penas 
de coruja, que tinham sido bafejadas com cinzas da fogueira do 
doente. A noite era dividida em quatro partes, cada qual com as 
canções correspondentes. 

Jose Panco, também ele um curandeiro Papago, tratou 
doentes durante 12 anos. Cada ano está representado por um enta-
lhe na pega do chocalho de cabaça, que utiliza sempre como acom-
panhamento das suas canções. Panco gravou diversas canções, 
entre as quais uma com dois versos que recebeu do próprio avô. Um 
veado passou a canção que se segue a um caçador de Sandy Loam 
Fields, uma aldeia nativa. Trata-se de uma melodia suave, agradá-
vel, e é um excelente exemplo de um ritmo irregular. 

Figure 3. — Canção curativa dos Papago, gravada por Jose Panco.



275 Placing Kedan 
Edward S. Curtis Collection, Arquivo da Biblioteca do Congresso [Library of Congress]274
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Sandy Loam Fields192, no topo destes Velho
Irmão (Montezuma) levanta-se e canta.
Acima das nossas cabeças vemos as nuvens, brancas 

[e macias]
penas das aves agrupadas num cacho.

Não muito longe da reserva Papago, a oeste, ficam as reser-
vas das tribos Yuma (n.t. ou Quechan) e Cocopah. Charles Wilson, 
curandeiro-chefe dos Yuma, gravou quatro canções que utilizou no 
tratamento de homens com feridas de bala no peito. Cada canção 
tem um propósito específico. Com a primeira canção, o curandeiro 
espera ver o paciente a recuperar a consciência. Na segunda faz um 
chamamento por um pequeno inseto que vive na água, e que crê ter 
um poder especial sobre os fluidos do corpo; aqui, o objetivo é veri-
ficar a hemorragia. A terceira canção menciona um outro inseto, 
este mais vivaz, e com ele Wilson espera que o paciente volte a ter 
o poder do movimento. A quarta canção fala de um certo tipo de 
urubu com listas brancas nas asas e que voa tão alto que o homem 
não o consegue ver. Wilson disse: «Cada um destes insetos dá o seu 
melhor, mas é o urubu e o seu grande poder que dão o ímpeto final 
e curam o homem doente.» 

Uma explicação singular para a causa e cura das doenças 
foi dada por Pa'gits, um xamã da tribo Ute do Norte, povo que vive 
no elevado planalto na base dos Montes Uinta. Pa'gits revela ter 
recebido o seu poder «de um pequeno homem verde que vive nas 
montanhas e dispara setas na direção de quem não falar com ele 
de forma amigável.» O curandeiro acrescenta: «Ele diz-me quando 
disparou uma seta. Depois o homem atingido chama por mim e 
paga-me para lha tirar do corpo.» Como recompensa pela coope-
ração, Pa'gits deixa por vezes um lenço ou outra pequena oferenda 
no domicílio do pequeno homem verde nas montanhas. Este xamã 
revelou que precisava normalmente de cantar cinco ou seis vezes 
até extrair a causa da dor, que tinha normalmente entre 2,5 a 5 cm 
de comprimento, cor vermelha e uma textura semelhante à de uma 
unha. Gravou nove das suas canções, que têm um tempo muito 
lento e não contêm palavras. Pa'gits nunca aceitou um caso em que 
tivesse a mínima dúvida de poder curar o doente. 

Um índio Sioux da pradaria do Dakota do Norte definiu os 
limites da terapêutica dos povos indígenas, dizendo que um curan-
deiro indígena «não tentaria sonhar com todas as ervas nem tratar 
todas as doenças, pois se o fizesse não podia esperar ser bem suce-
dido em todas, nem conseguiria cumprir as indicações do sonho 
transmitido por uma qualquer erva ou animal. É por esta razão que 
os curandeiros perderam o seu poder quando tantas doenças novas 
apareceram com o surgimento do homem branco.» As canções 
Sioux foram gravadas entre 1911 e 1914. 

192 N.T. Região de terrenos 
arenosos-argilosos, tradução 
livre.
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Brave Buffalo (n.t. Búfalo Valente) foi um dos mais pode-
rosos curandeiros na Reserva de Standing Rock, localizada entre 
os dois estados do Dakota. Relatou um sonho em que uma alcateia 
de lobos o circundou; enquanto o fitavam, Brave Buffalo reparou 
que as suas narinas e patas estavam pintadas de vermelho, e logo 
a seguir perdeu os sentidos. Quando ganhou novamente consciên-
cia, os lobos levaram-no a um covil no cimo de uma colina alta. Os 
detalhes do sonho não são particularmente relevantes aqui, mas 
os lobos transmitiram-lhe uma canção que ele utilizava para tra-
tar doentes. As letras refletem o enorme respeito que os curandei-
ros índios, que normalmente tratam os doentes à noite, têm pela 
coruja:

Corujas a piar ao longo da noite. 
Corujas a piar.

Outro xamã proeminente nesta reserva foi Eagle Shield (n.t. 
Escudo de Águia), que tratou fraturas durante mais de quarenta 
anos. Também tratava feridas e doenças em geral e imputava os 
seus poderes ao urso e ao texugo. Gravou 11 das suas canções cura-
tivas e trouxe com ele várias amostras das ervas que costumava uti-
lizar. Eagle Shield era também um guerreiro e tinha o direito de usar 
o «colar» feito da pele do corvo, que é a insígnia dos Kangi'yuha, 
ou sociedade dos Donos dos Corvos193, uma importante sociedade 
militar das tribos índias das Planícies. 

Uma forma primitiva de medicina social foi encontrada 
nos povos Makah e Clayoquot, duas tribos de navegadores que 
viviam no noroeste do estado de Washington e na costa oeste da 
ilha de Vancouver. Estes povos tinham uma organização denomi-
nada sociedade Sai'yûk, a que «todos têm de pertencer para serem 
membros efetivos da tribo.» Uma das funções da sociedade era 
fornecer terapia musical aos seus membros. Um grupo de homens 
e de mulheres iriam a casa da pessoa doente, onde dançavam e 
cantavam. As canções eram cantadas em pares, as primeiras acom-
panhadas por batidas muito rápidas numa tábua (uma espécie de 
instrumento de percussão dos povos nativos) e as segundas por 
um ritmo mais comedido em pequenos tambores, com o mesmo 
andamento da voz. «Por vezes, uma canção bonita pode acalmar 
o doente e pô-lo a dormir.» Os poderes dos Sai'yûk incluem a cura 
de doença física, e dizia-se que um dia curaram um coxo que já não 
conseguia andar há pelo menos dez anos. Reza a lenda que um dia 
chegaram perto do coxo e cantaram para ele e que, desde então, o 
homem viveu com excelente saúde até uma idade avançada. Era um 
baleeiro, vocação que requer força e resistência. A sua filha, Sarah 
Guy, disse: «Ele dependia sobretudo das canções e dos encontros 
com os Sai'yûk, mas por vezes também tomava um chá de ervas.» 193 N.T. Tradução literal livre. 
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curativo da música. O homem branco desenvolveu, entretanto, os 
seus próprios métodos de terapia musical, mas em muitas zonas 
isoladas, os curandeiros índios continuam a cantar as canções que 
lhes aparecem nos sonhos, enquanto os seus pacientes ouvem e 
recuperam.

Smithsonian Report, 1952. — Densmore 
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Os cantos dos indígenas da Colúmbia Britânica foram 
gravados perto de Chilliwack, naquele estado, onde cerca de mil 
índios trabalhavam num campo de cultivo de lúpulo. Vinham de 
proveniências distantes umas das outras. Estas incluíam a ilha de 
Vancouver e outras reservas índias na costa oeste; Fort Simpson e 
as regiões dos Rios Nass, Skeena e Babine, mais a norte; e ainda 
as regiões próximas aos Rios Fraser e Thompson. Das muitas can-
ções aqui gravadas, 26 foram utilizadas no tratamento de doentes. 
As gravações foram feitas por oito cantores de diversas partes da 
Colúmbia Britânica e da ilha de Vancouver. John Butcher e Tasalt 
gravaram cantos que costumavam cantar para tratar doentes; as 
outras canções foram gravadas sobretudo por filhos e netos dos 
curandeiros, depois de as terem aprendido ao cantar com eles. 
Numa destas canções pode ouvir-se: «A baleia vai ajudar-me a 
curar este homem doente.» 

John Butcher, cujo nome nativo se pode traduzir por Dawn 
(n.t. Madrugada), vive em Lytton, no Rio Thompson, e trata doen-
ças de caráter geral. As quatro canções que cantou foram usadas 
num caso que envolveu um confinamento. Numa delas, o curan-
deiro fala com um esturjão e com uma ave; nas restantes fala com 
uma foca, com um urso pardo, com um veado e com uma águia. 

Tasalt herdou o nome de um passado remoto, pelo que 
se desconhece o significado. Vive no Rio Fraser e é comummente 
conhecido como Catholic Tommy (n.t. Tommy Católico). Quando a 
escritora explicou o seu trabalho, Tasalt disse-lhe que gravaria qua-
tro canções utilizadas no tratamento da varicela, febre, paralisia, 
hemorragia pulmonar e pneumonia. Os cantos eram sempre pre-
cedidos de uma longa canção introdutória. As canções foram atri-
buídas a espíritos místicos. De um deles dizia-se que vivia na água e 
que fazia lembrar um cão com olhos dourados e um peito dourado.  
Outra das canções advinha de um «espírito selvagem» que Tasalt 
não conseguia descrever. Dizia que estes espíritos iam embora 
quando chegava o homem branco. Cada canção tem as suas carac-
terísticas e os ritmos são variados. O andamento é mais lento na 
canção para curar a pneumonia e mais rápido na canção para curar 
a paralisia. 

Os membros dos Midewiwin, da tribo Chippewa, conti-
nuam a prestar o mesmo tratamento aos doentes testemunhado por 
Hoffman, que ouvira as suas canções pela primeira vez em 1889. A 
escritora falou com um destes membros em agosto de 1945. Tra-
tava-se de Joe Pete, residente na região do Lago Vieux Desert, no 
Michigan. Nesse relato, Pete descreveu duas das suas mais recen-
tes curas (Cf. pp. 442-444). 

Estes exemplos são suficientes para mostrar a relação pró-
xima entre música e medicina nos povos indígenas norte-ameri-
canos, bem como a profunda fé destes povos primitivos no poder 
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