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A poética da luta: rap indígena entre os jovens Kaiová 

 

RESUMO: 

 O Brô Mc´s é um grupo composto por quatro irmãos indígenas Guarani 

Kaiová que fazem música rap em português e guarani desde 2007. A alta taxa de 

suicídio entre os jovens, a criminalização, o trabalho infantil e o consumo de drogas 

são fatos existentes na aldeia, os graves conflitos de terras que envolvem o grupo, 

assim como o preconceito e outras formas de marginalização que se agravam no 

decorrer do tempo. Muitos trabalhos apontam para a centralidade que a música 

exerce nas sociabilidades indígenas nas Terras Baixas da América do Sul 

mostrando como a música permeia diversos âmbitos das sociedades indígenas. Da 

reprovação inicial dos mais velhos, apontada nas matérias de jornais, algumas 

perguntas tornaram-se relevantes para o entendimento do rap indígena Kaiová. 

Como têm se atualizado a música Kaiová entre os jovens de Jaguapiru, integrantes 

dos Brô Mc´s? Este rap dá continuidade a elementos considerados tradicionais, 

como canto, oralidade, valorização da palavra, da estética? Quais as formas e 

razões das suas composições e performances? O que podemos observar de 

contraste e semelhança entre os cantos tradicionais e o rap indígena Guarani? 

Dadas às questões supracitadas que me mobilizam a pensar o rap indígena como 

poética da luta. 
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O presente trabalho tem como objetivo a descrição e reflexão sobre as formas 

como tem se atualizado a música Kaiowá entre os jovens nas aldeias do estado do 

Mato Grosso do Sul, mais precisamente na região próximo à cidade de Dourados. 

Para isso, aliado a visita em campo no mês de julho de 2015 cuja qual, possibilitou	o 

conhecimento de algumas aldeias e de seus moradores levando-me a formular 

alguns interrogantes e a refletir sobre o que ali observei.	 Na descrição de tais 

observações e reflexões utilizo o conceito de Atualidade de Márcio Seligmann-Silva, 

o conceito de Obra de Arte Aberta e Poética de Humberto Eco que tomarei como 

norteadores para a proposta em questão. 

Sobre a noção de atualidade, remeto a Márcio Seligmann-Silva (2009) que ao 

retomar as ideias de Adorno e Benjamin, entende que a atualidade tem a ver com «a 

capacidade de uma ideia de ir ao encontro do seu presente de modo a possibilitar 

uma mudança» (Seligmann-Silva, 2009: 11) A atualização, para ele,  trata-se de «um 

ato de memória que parte de um conceito forte de agora», entendendo-o como um 

evento do passado que tem ressonância no presente e que, a partir do ato de 

reflexividade permite a mudança. Dentre os distintos gêneros musicais presentes 

entre os Kaiová tomarei como base de reflexão o rap indígena produzidos pelos 

jovens do grupo Brô Mc´s. O grupo é composto por dois pares de irmãos indígenas 

Kaiová que fazem música rap em português e guarani desde 2007.	Eles moram na 

aldeia Jaguapiru Bororó, no Mato Grosso do Sul, próximos à cidade de Dourados. 

Na aldeia moram aproximadamente 11 mil pessoas das etnias Guarani, Kaiová e 

Terena.  

Nos dias em que estive na aldeia de Jaguapiru, o pai de Bruno e Clemerson 

(ambos integrantes do grupo Brô Mc´s) me levou para conhecer alguns de seus 

parentes nas aldeias vizinhas, mais precisamente nas aldeias de Bororó, Taquaras e 

Panambizinho. Em Taquaras, Nestor, pai de Bruno, contou-me sobre os conflitos 

gerados nas retomadas de terra, e que nessa aldeia, em específico, teve a violenta e 

inestimável perda de Marco Veron (Pai de Nestor e Avô de Bruno e Clemerson) 

assassinado no conflito com fazendeiros. Ao longo de minha estadia em Jaguapiru, 

Nestor enfatizava em nossas conversas questões sobre as retomadas de terra, as 

principais reinvindicações das lideranças, bem como suas ideias e histórias sobre 

retomadas das quais fizera parte. Ele também me dizia que os que participam das 

retomadas de terra são denominados Guerreiros Kaiová.  Suas falas eram sempre 



voltadas para essas questões, visto que, ele seja um guerreiro Kaiová. Pelo que 

pude observar em campo há um conjunto maior de aldeias pelas quais circulam as 

pessoas, visto que, muitos parentes residem nessas outras localidades1.  

Muitos trabalhos apontam para a centralidade que a música exerce nas 

sociabilidades indígenas nas Terras Baixas da América do Sul. Nos ritos de 

passagens, nas cerimônias de iniciação, nos rituais de cura, enfim, a música 

permeia diversos âmbitos das sociedades indígenas e atua como uma linguagem 

simbólica fundamental em processos, tendo o papel central em processos de 

produção social de pessoas e na elaboração de relações de alteridades. Ela permite 

a compreensão e elaboração de diversas categorias existentes na sociedade, como 

os papéis de gênero e as classes etárias (Montardo, 2002).  

Segundo Montardo (2002) em Através do Mbaracá: Música e Xamanismo 

Guarani, há uma pluralidade de rituais diários realizados pelos Kaiová, denominados 

de Jeroky, dentre eles, destacam-se o ritual anual do Jeroky Avati Morotï, 

consistindo em embelezar o ser do milho e outros alimentos. Outro Jeroky que ela 

destaca é o ñemongarai, ritual de recebimento do nome para as crianças. A autora 

aponta para a relação desses rituais com o corpo, os Jeroky são realizados com a 

finalidade de «tornar leve e terno o corpo» e complementando observa: «Os Kaiová 

denominam estes rituais também de purahéi ou mborahei (cantar), ou ainda ñengára 

(canto)» (Montardo, 2002: 61). Nota-se que a música está presente de forma 

expressiva nas atividades dos Kaiová. A antropóloga observa que existem músicas 

para a confecção de anzol, armadilhas, para caça, para parto, para afastar mau 

tempo e etc (Montardo, 2002, 61). Sobre a música entre os xamãs, ela descreve: 

«As divindades com as quais os Guarani estão se 

comunicando tocam, cantam e dançam. Sendo a sua linguagem musical. 

Os ñanderu e ñandesy (caciques e cacicas, como são denominados no 

Mato Grosso do Sul ), Xamãs homens e mulheres Kaiová, respectivamente, 

quando estão conversando, uma hora ou outra cantam. Parece que há 

coisas que são ditas em canto» (MONTARDO, 2002: 61, 62) 

																																																													
1 Sobre a circulação de pessoas nas diferentes aldeias da região, há uma série de literaturas que relatam esse fato, 
dentre elas, destaco por hora, o trabalho de MONTARDO, 2002. 
 
	
	



Em nota de rodapé Montardo (62) reitera que os Guarani do Mato Grosso do 

Sul também utilizam o termo rezador para xamã. Assim, podemos inferir que por 

meio da música e dança se estabelece a comunicação entre Xamãs e Seres 

Espirituais. Há uma série de músicas cantadas apenas por xamãs, esses por sua 

vez, passam por uma série de iniciações e restrições (sociais e corpóreas). São os 

Xamãs que dialogam com os espíritos não humanos, são eles os intermediadores de 

mundos. 

Não seria errado afirmar que a música continua a ser uma linguagem 

simbólica fundamental entre os jovens kaiová, embora as formas em que ela é 

atualizada tenham se diversificado. Meu primeiro encontro com os Brô Mc´s foi em 

uma apresentação no evento Encontro Nacional da Associação Brasileira de 

Etnomusicologia (ENABET) realizado no mês de maio de 2015 na Universidade 

Federal de Santa Catarina, em Florianópolis e do qual participei como colaboradora. 

Nesse encontro pude conhecer os integrantes do grupo e conversar sobre seu 

trabalho musical. Antes do show dos Brô Mc´s, houve uma mesa de discussão em 

que estavam presentes três indígenas de localidades distintas que versavam sobre 

suas artes musicais, entre eles, Bruno Veron integrante e líder do grupo de rap que 

contava sobre o encontro com a música Hip-Hop e sobre suas trajetórias musicais. 

Dentre outras coisas, ele pontuou a inicial reprovação dos mais velhos sobre o rap 

indígena e as condições exigidas por parte deles. Nas palavras de Veron: 

«Lá na aldeia, quando a gente for pegar mesmo uma letra 

tradicional mesmo, a gente não pode pegar, porque, a gente tem que 

passar num processo assim de... como se fosse pra ser cacique. Mas 

como, é... assim, os mais velhos não deixa nós fazermos isso, é, a 

gente só pega as músicas como, de festa, como se, é... Guaxiré, 

Potembu. Dessas duas, é música tradicional de festa, a gente pega. 

E a reza tradicional mesmo, os mais velhos falam que não pode 

pegar, porque, as pessoas que vão ouvir não estarão preparadas 

para quando ouvirem esse tipo de música» (Veron, 2015) 

Observa-se que há uma restrição por parte dos mais velhos na utilização de 

músicas Kaiová para a música elaborada pelos jovens do rap indígena. Ao passo 

que, dentre as mais variadas modalidades musicais tal separação nos permite 

refletir sobre as autorizações possíveis e negadas do uso das músicas indígenas. 



No caso apresentado acima, músicas de domínio público (festas) sendo autorizadas 

para o uso passíveis de hibridação (a utilização de bases do rap elaboradas a partir 

da música do Guaxiré, por exemplo) ao passo que, certas músicas cerimoniais, 

executadas por especialistas Kaiová sendo músicas tidas como de domínio do 

privado (restrito a uma comunidade específica, Xamãs) visto que, remetem ao 

âmbito do sagrado, a comunicação entre xamãs e seres espirituais Kaiová. A pesar 

destas restrições, como tem se atualizado a música por parte dos jovens do Brô 

Mc´s? 

Coelho (2004) ao abordar a música indígena no mercado musical sinaliza 

para o crescente interesse desses grupos em apropriar-se de técnicas de registro, 

que vão desde o uso de aparelhos fonográficos, fotografias até vídeos. O autor 

ressalta a importância desses veículos como meio de expressão e negociação intra 

e inter-societárias, uma vez que, a demanda da produção sonora, por parte dos 

indígenas, é distinta	da dos produtores ou outros agentes não indígenas. O primeiro 

preocupa-se em desenvolver articulações políticas com os brancos, em resignificar a 

permanente construção da tradição e a elaboração de mensagens específicas para 

os interlocutores com quem se tenha o que negociar. Em contrapartida, o mercado 

fonográfico tem dificuldade em reconhecer esse indígena que não se enquadra no 

estereótipo essencializado e romantizado, através do qual são pensados os 

indígenas na sociedade brasileira. Essa limitação provoca uma surdez em relação à 

heterogeneidade musical e artística dos indígenas contemporâneos. 

De acordo com Bruno dos Brô Mc´s e Sidney Araújo, líder do grupo Jovens 

Conscientes, foi por meio de um programa de radio que tiveram acesso a música rap 

o que logo fez com que começassem a rimar seus versos. Entre 2000 e 2008 existiu 

um programa de rádio chamado «Ritmos na Batida» de Naldo Rocha, apresentado 

na estação Grande FM. Este programa, veiculado aos sábados, apresentava 

diversos artistas do cenário nacional e internacional da música rap. Mais tarde, os 

atuais Brô Mc´s realizaram oficina de ministrada na escola pelo Rapper e Diretor da 

CUFA (Central Única de Favelas) em Dourados-MS, Higor Lobo. O Grupo Brô Mc´s 

foi criado com a participação de Higor Lobo que atua como DJ e empresário do 

grupo. O grupo têm se apresentado em escolas de diversas aldeias da região, 

eventos musicais, eventos universitários, além de apresentações em canais de 

televisão aberta. 



Cantando em português e kaiová, os integrantes do Brô Mc´s abordam em 

suas letras, a realidade que os indígenas da aldeia Jaguapiru Bororó vivenciam. 

Comentam que a música rap é uma maneira de denunciar as injustiças e 

preconceitos, além de valorizarem sua própria cultura, utilizando-a como via de 

comunicação. O integrante e líder dos Brô Mc´s, Bruno, em uma entrevista à Central 

Única de Favelas (CUFA), é categórico ao dizer: «Então o rap pra nós é uma 

ferramenta para própria defesa contra o preconceito, o racismo. E mostrar que nós 

somos índios e nossa voz nunca vai se calar»2 (Verón, 2008). 

Para pensar como é atualizada a música pelos jovens kaiová recorro ao 

conceito de poética elaborado por Eco (1991), que a entende como o plano geral da 

obra tal como é concebido pelos artistas. Ele observa que a distinção entre obras de 

arte abertas são as poéticas nelas utilizadas, tendo elas a ver com a 

intencionalidade do autor de comunicar algo, ou dar atenção para algo sendo, 

portanto, captável em seu discurso (Eco, 1991).  

Dessa maneira, parece-me que o que se propõem no rap indígena, seja um 

diálogo sobre determinados temas tidos pelos jovens Mc´s, que visam à expressão 

de suas condições sociais, o desmatamento de suas terras, as ameaças e violências 

sofridas pelos indígenas por conta dos agronegócios, os preconceitos e 

discriminações que sofrem na cidade e com todos esses entraves para suas 

sobrevivências, há um convite para que todos os indígenas (e não- indígenas, 

segundo minha interpretação de sua obra) seguirem na luta com eles, denunciando 

todas essas mazelas e fortalecendo o orgulho de ser indígena, valorizando sua 

língua e sua cultura.  

A poética do rap indígena, me parece ancorada nessa intencionalidade, na 

luta pela sobrevivência Kaiová. No começo desse texto referi às conversas que tive 

com Nestor (pai de Clemerson e Bruno) que estava sempre preocupado em me 

contar sobre as retomadas de terra na região, as demandas da aldeia no que diz 

																																																													
2	Ver	entrevista	em:		Conheça	o	Brô	MCs	-	O	primeiro	grupo	de	rap	indígena	do	Brasil.	Instituto	Mídia	

Étnica	 em	 13	 janeiro	 2012	 disponível	 em	
http://correionago.ning.com/profiles/blogs/comheca-o-bro-mcs-o-primeiro-grupo-de-rap-
indigena-do-brasil.	Acessado	em	04	Julho	de	2014.	

	



respeito, a escola, posto de saúde, infraestrutura (esgoto, coleta de lixo, etc.) para 

ele, como Guerreiro Kaiová, essas eram as questões mais importantes, pelas quais 

eu deveria me ater sobre a condição em que os Kaiová vivem. Não vejo tão distante 

o que os jovens dos Brô Mc´s têm feito, por meio da linguagem do rap, estão 

buscando uma maneira de melhorar suas condições enquanto Kaiová dando 

visibilidade a essas questões tão necessárias, além, a meu ver, de ser por meio 

dessa linguagem musical a maneira que encontraram para continuarem sendo 

Kaiová.  
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