
• 

• 

• • 

VOLUMES 27 /28 

LUX VIDAL: O I Encontro Tupi -
uma apresentação ......... . 

EDUARDO B. V. DE CASTRO: Bi
bliografia etnológica básica tu-. . 
p1-guaran1 ................ . 

ROQUE DE BARROS LARAIA: Uma 
etno-história Tupi .......... . 

ARYON D. RODRIGUES: Relações 
internas na família lingüística 
tupi-guarani ............... . 

EDUARDO B. V. DE CASTRO: Os 
deuses canibais ............. . 

REGINA A. POLO MüLLER: Asurini 
do Xingu ................. . 

LUCIA M. M. DE ANDRADE: Xa
manismo e cosmologia Asurini. 

ELIZABETH T. LINS: Música e xa
manismo entre os Kayabi do 
Parque do Xingu ........... . 

RAFAEL J. DE M. BASTOS: O "pa
yemeramaraka" Kamayurá -
uma contribuição à etnografia 
do xamanismo do alto Xingu .. 

DOMINIQUE GALLOIS: O pajé waiãpi 
e seus espelhos ............ . 

LUX VIDAL: Os Parakanã ......... . 
BETTY MINDLIN: Os Surui da Ron

dônia: entre a floresta e a 
colheita .................. . 

CARMEN JUNQUEIRA: Os Cinta Lar-
ga ...................... . 

1984/1~85 

• 

SUMARIO 

1 

7 

25 

33 

55 

91 

115 

127 

139 

179 
197 

203 

213 

ETIENNE SAMAIN: Reflexões críticas 
sobre o tratamento dos mitos .. 

ETIENNE SAMAIN: A ·vontade de ser: 
notas sobre os índios Urubu
Kaapor e sua mitologia ..... 

ENI P. ORLANDI: Mito e discurso: 
observações ao pé da página .. 

MIGUEL MENl::NDEZ: Contribuição ao 
estudo das relações tribais na 
área Tapajós-Madeira ....... . 

ANDRf;: A. DE TORAL: Os índios 
negros ou os Carijó de Goiás: 
a história dos A vá-Canoeiro .. 

EXPEDITO ARNAUD: O direito in
dígena e a ocupação territorial 
- o caso dos índios Tembé 
do alto Guamá (Pará) ..... . 

EDSON SOARES DINIZ: Os Teneteha
ra-Guajajara - convívio e con-
t . -am1naçao ................ . 

BERTA G. RIBEIRO: Tecelãs tupi do 
Xingu ................... . 

EDUARDO B. V. de CASTRO: Pro
posta para um II Encontro Tupi 

COMUNICAÇÕES ..........•...... 
NOTICIÁRIO .................... . 
IN MEMORIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BIBLIOGRAFIA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS 

233 

245 

263 

271 

287 

327 

343 

355 

403 

409 
439 
445 
453 

ISSN 0034 • 7701 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



ETNOGRAFIA DO XAMANISMO NO ALTO XINGU * 

Rafael 1 osé de Menezes Bastos 
(Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB) 

''Tupi, or not tupi. That is the questions" ( Oswald de Andrade) . 

ACERCA DA POSSIBILIDADE DE UM PROJETO INTEGRADO DE PESQUISA 
SOBRE OS TUPI CONTEMPORÂNEOS E A INCLUSÃO A1 DO ALTO XINGU 

Na qualidade de estudante de um grupo Tupi xingüano, os Kama
yurá, e de, neste estudo, me dedicar centralmente ao tema da música, 
tomada, junto com o ritual, especialmente o intertribal, como foco de per-

( •) - O presente trabalho procura unificar num só texto as comunicações 
por mim apresentadas: a . ao Grupo de Trabalho ''Os Grupos Tupi Atuais: A 
Possibilidade de uma Antropologia Tu pi", da XIIIa. Reunião Brasileira de An
tropologia, realizada, em São Paulo, de 4 a 7 de abril de 1982 (título: Sobre 
a viabilidade de um projeto integrado de pesquisa sobre os Tupi Contemporâneos); 
b. e ao "I Encontro Tupi", efetivado, também em São Paulo, de 3 a S de 
novembro de 1982 (título: O 'Payemeramaraka' Kamayurá: uma contribuição à 
etnografia do xamanismo no alto Xingu). Agradeço aos participantes das reuniões 
em comentário por eventuais sugestões e crítica às mesmas dirigidas, especialmente 
aos Profs, Lux B. Vidal (USP) e Roque de Barros Laraia (UnB), coordenadores 
das mesmas, a quem também sou grato pelo convite no sentido de minha parti
cipação nessas . 

Revista de Antropologia, (27 / 28), 1984/ 85. 
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manência de um largo processo de mudança-conservação, constantemente 
tenho me interrogado sobre a fidelidade Tupi de alguns aspectos cruciais 
do modo de inclusão desses índios na sociedade xingüana e xingüense 
em geral 1 • Dentre esses aspectos, dois me saltam logo à vista: o xama
nismo, onde têm especial realce o ritual coletivo de cura - o "Payeme
ramaraka'' 2 - e, neste, a mitocosmologia da alma ("ang"), do corpo 
("ip"), do tempo e do espaço; e o sistema musicológico, particularmente 
o subsistema de classificação dos instrumentos musicais ("marakatap"), 
com a sua sociologia próp!ia, centralizada nas identidades sociais de "ma
raka'yp" ("mestre de música") e "inamiepy" ("aprendiz"). 

Minhas interrogações, ao tempo em que, acredito, ·encontram apoio 
na etnologia xingüana - se bem que de maneira muito mais implícita 
que explícita e especialmente nos seus momentos de elaboração teórica 
de médio alcance 3 -, tomam como vigente uma proto-estrµtuf3.t Tupi 
referencial, apoio e suposição esses que explico em seguida. · · · 

, 
O processo articulatório xingüano, antes de dever ser caracterizado 

por uma equalização ou uniformização dos grupos - membros - em 
termos, portanto, de congruência dos sistemas sócio-culturais envolvidos -, 
parece melhor se .adaptar, no plano ·explicativo, á modelos que se baseiam 
nas noções de partilhamento e abrangência, sob a égide, assim, da escala, 
da gradação. Com isto, passa a ser, o processo em estudo, interpretado 
como o de uma organização de diferenças, onde sistemas de comunicação, 
de . diversos meios e canais, desempenham papéis relevantes, os conc.e_ito~ 
de variabilidade e aceitabilidade comunicatórios sendo aqui 'cruciais. Obser~ 
ve-se que tal tendência analítica recoloca o fenômeno da ·"comprêssãê> cul
tural" (Galvão, 1953) - que, agora se sabe, sofre um importante im
pulso a partir da "pressão interétnica" (Menezes Bastos, 1981) -, in
clinando-se também por rever a questão de etnicidade na região do Alto 
Xingu. Quanto a esta, note-se a propensão no sentido de não mais operar 
de maneira antinômica e atomizada os pares contrastivos de identidades 
vigentes na área - por exemplo: xingüano/não-xingüano, índio/não-índio 
etc ....,...., mas, isto sim, em termos de um amplo quadro de oposições 
binárias que, articuladas, formulam sua dialética de relações de .id~nti
dades . étnicas. Tal posicionamento vem a alargar consideravelmente o. 
mundo xingüano, sistematicamente relacionando-o aos xingüêses, .· assi~. 
como aos "caraíbas'' . 

No plano do ritual intertribal - preferencial tanto para xingüanos 
como para xingüanistas -, corroborativamente as evidências levam a; crer 

. •1 . 
que o que ali se passa, na realidade, é que a assim chamada "linguagem 
franca" (Menezes Bastos, - 1978) xingüana não é um bloco monolítico 
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e invariável. Com efeito, comporta ela, para cada subconjunto ritual, via 
de regra tantas variedades quantas são as tribos da área, todas elas ple
namente aceitáveis do pop.to de vista comunitário. No caso do rito do 
'Y awari', por exemplo - observável com muito maior facilidade devido 
à sua relativamente recente xingüanização -, sabe-se da vigência de uma 
trad;ção primordial Trumaí, acompanhada de uma subtradiç~o Tupi (com 
variantes Kamayurá e Awetí), outra, Aruak (variantes: Waruá e Yawa
lapití, Mehinátu em formação) e outra, Karib (variantes: Kuikúro, Ka
lapálo, Matipúhy e Nahukwá). Note-se que, além dessas xingüanas, existe 
pelo menos uma xingüêsa, a Suyá . ~ evidente que tais subtradições não 
são isoladas 'entre si, bem como com relação à tradição geratriz Trumaí, 
havendo muitas interseções. No caso ainda do 'Yawari', parece vigir 
em sentido norte-sul de xingüanização, acompanhando, em princípio, o 
Culuene 4 • 

Todas essas evidências propiciam a reflexão sobre o processo histórico 
vigente naquela área, a partir do que, cobre-se de grande interesse resgatar 
cada trajetória tribal de per se em direção à xingüanização modelar 
Karib-Aruak . :S dentro deste quadro que parece ser frutífera a pesquisa, 
no Alto Xingu, de uma antropologia Tupi - assim como, evidentemente. 
Karib, Aruak etc -, com objetos imediatos nos Kamayurá e Awetí e, 
inclusive como ponto de controle na investigação, nos Kayabí e, talvez 
mais distantemente, Jurúna 15 • 

O xamanismo é um traço saliente na cultura xingüana, o que pode 
ser verificado etnograficamente desde mesmo Steinen ( 1940, 1942) . Mo
dernamente, a partir da obra de Quain (veja Murphy e Quain, 1966), 
Galvão (por exemplo, 1953), Oberg (1953) e Dole (1964, 1966) o 
tema tem estado presente em praticamente todo trabalho sobre grupo 
xingüano, só tendo merecido tratamento efetivamente monográfico, no 
entanto, recentemente, através de Munzel ( 1971 ) , que aborda os Kama
yurá. Basicamente, pelo que tem sido levantado, o controle político é 
o seu domínio preferencial, isto em sociedades onde a chefia se ~xpressa, 
de maneira extremamente fluida (Dole, 1966), em termos de representação 
(Basso, 1973) . Esta representação, por sua vez, não sendo unitária, se 
reparte de acordo com as linhas de um faccionalismo dramaticamente in
tenso, onde a feitiçaria comparece abrangentemente . ·Observe-se que tal 
quadro não se limita ao grupo local, atingindo sistematicamente o mundo 
xingüano como um todo e, inclusive, os xingüêses. 

A prática xamânica xingüana inclui rituais elaborados, onde, entre 
outros elementos, o tabaco e a pimenta, de um lado, e a água, de outro, 
desempenham papéis fundamentais. A música aqui comparece de forma 
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também extremamente relevante, sobretudo nos momentos de crise mais 
aguda, quan.do a integridade do paciente mais está ameaçada de dissolução. 
Toda essa prática é . a expressão de modelos mitocosmológicos onde as 
noções correlatas de alma e corpo têm grande importância, assim como 
a visão do mundo em termos das relações entre tempo mítico, arquetípico, 
e tempo histórico, das reproduções, réplicas (Menezes Bastos, 1978; Vi
veiros de Castro, 1977). 

Se bem que exista, como se pode ver, uma linguagem xingüana do 
xamanismo, as etnografias já elaboradas revelam, dos pontos de vista da 
prática e da ideologia, a vigência de expressões características de cada 
grupo local . Como sempre, no caso do Alto Xingu, os próprios índios 
são mestres em apontar tais divergências de tribo para tribo, a um só 
tempo valorizando a excelência da execução conforme realizada pelo seu 
próprio grupo e fazendo mofa das dos outros. O modelo de xingüanização 
prototípica Karib-Aruak aqui é referencial, os Tupi - assim como os 
Trumaí - sendo especialmente acusados de ainda não completamente 

• 
"amansados", xingüanizados. Note-se que tal prática não diz res-
peito somente ao xamanismo, atingindo muitos e muitos outros domínios, 
com particular atenção a hábitos e costumes sexuais, alimentares, matri
moniais etc . O quadro explanatório dessas divergências remete tudo às 
origens de cada tribo de per se . Note-se que, pesquisando recentemente 
entre os Yawalapití ( Aruak), pude levantar um sofisticado sistema de 
representações sobre o processo xingüano, ao qual não falta, inclusive, 
o reconhecimento, "êmico", do modelo, "ético", que classifica as línguas 
indígenas brasileiras em Aruak, Karib, Tupi etc . Ademais, parte desse 
sistema de representações é a exegese Yawalapití do gentílico Kamayurá 
álter-atribuído - quando o auto-atribuído é 'Apyap' ("Aqueles que Ou
vem") 6 : em língua Yawalapití, 'kãmá', "morto'', 'yúla', "jirau". Tal 
exegese - considerada com evasivasas pelos Kamayurá, que, no entanto, 
não podendo negá-la, simplesmente a renegam - aponta, segu.ndo esses 
Aruak, para a descrição de um antigo costume dos 'Apyap' - reprimido 
pela xingüanização - de moquear os prisioneiros executados, durante gran
des rituais antropológicos, em jiraus (moquéns), o que, de imediato, evoca 
as gravuras Tupinambá de Hans Staden! Segundo tudo indica, então, 
minhas interrogações encontram base na firme realidade do processo xin
güano, não tendo, meramente, valor de conjetura. 

Embora o texto das canções xamânicas xingüanas seja em língua 
Aruak (basicamente, em Mehináku e Yawalapití, ao que tudo indica), 
os Kamayurá não sendo, por outro lado, famosos no Alto Xingu por terem 
produzido "grandes mestres de música" nesse estilo, esta tribo Tupi é 
a mais respeitada na área quanto à produção de "grandes pajés". Os 
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casos de Takumã, chefe Kamayurá, e Yanumakakumã (Sapaim), Kama· 
yurá também, mas Yawa1apití residente, são altamente ilustrativos dessa 
afirmação, sendo eles irmãos, por parte de pai (Kutamapy), já falecido. 
Note-se que Kutamapy foi, excepcionalmente, simultaneamente um "gran
de pajé" e um "grande mestre de inúsica", tendo transmitido a seus filhos, 
no entanto, somente o conhecimento do pajé, o do 'maraka'yp' ("mestre 
de música"), o tendo passado a um sobrinho cruzado Yawalapití residente 
entre os Kamayurá (Mapi), atualmente o maior "grande mestre de música" 
xamânica no alto Xingu. 

A grande excelência da performance xamanística desses dois pajés 
Kamayurá é explicada com base na crença de que os mesmos foram 
"feitos por 'mãma' é' ", critério discriminatório de alta importância pois 
a grande maioria dos pajés são "feitos" por outros pajés. Além disto, e 
correlatamente, são Jevantadas as características, dos dois, de grande pro· 
ficiência e credibilidade corpórea-psíquica na execução da trama curativa, 
que inclui sofisticado controle respiratório, especial capacidade de fumar 
muitos e muitos charutos, entrar em transe para "ver e ouvir" e, finalmente, 
diagnosticar e neutralizar o malefício de que· sofre o paciente. 

Segundo avaliação dos próprios Kamayurá, assim como dos Yawa
lapití, proficiência dos dois xamãs em comentário é resultado não so
mente de especial preparo pessoal deles mas também, e relevantemente, 
do cultivo de antigüíssimas tradições Kamayurá, anteriores, ao que dizem,. 
a seu processo de xingüanização. Corroborando tudo isto e comparando 
os dados Kamayurá com o de outras tribos. efetivamente pode-se notar, 
por exemplo, uma especial sofisticaç2o Kamayurá na teoria da alma, a
companhada de uma ritualística, da mesma maneira, mais diversificada, 
tudo conforme a etnografia a seguir poderá evidenciar. 

Bem, isto posto quanto ao aclma referido apoio às minhas interroga
ções, por parte da etnolog!a xingüana, trato agora da suposição da vigência 
de uma proto-estrutura Tupi, que, do ponto de vista lingüístico, é, tudo 
indica, absolutamente pacífica (Rodrigues, 1972, 1982) . Sobre isto, te
nho dois pontos a cons!derar. O primeiro diz respeito à copiosa litera
turà já existente sobre esses índios, desde os cronistas coloniais - cuja 
~tnografia foi magistralmente e1aborada por Metraux (por exemplo, 1928) 
e, depois, por Fernandes (entre outros, 1963, 1970) - até o trabalho 
de Laraia ( 1972), passando pelas contribuições, entre outros, de Nimuen
daju (1924), Murphy (1960, por exemplo), Wagley e Galvão (1949) e 
Baldus ( 1970) . Essa literatura sem dúvida alguma que vem em encontro 
à suposição, isto desde o que respeita à adaptação ( dominantemente de 
floresta tropical), passando pelo campo da organização social e po!ítica 
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(onde os processos de cisão e junção de grupos locais são característicos), 
atingindo o sistema mágico-religioso, generalizações importantes sobre a 
mitocosmologia e o xamanismo podendo aqui ser feitas. Relativamente 

• 
à música, note-se que o grau de informação disponível é por demais inci-
piente, limitando-se, basicamente, aos trabalhos de Camêu ( 1977) e Corrêa 
de ,Azevedo (1938), de cunho bibliográfico quase estrito. Este, então, 
o primeiro ponto, corroborativo, creio eu, da pretensão. Respeitante ao 
segundo - relativo à produção etnológica de 1972 para cá, tomada a 
dissertação de doutorado de Laraia ( 1972) como marco inicial -, tudo 
me leva também a crer na consistênc~a, ao nível da hipótese, da existência 
de uma proto-estrutura Tupi. Quanto, por exemplo, ao aspecto do xa
manismo, reporto-me - no sentido comparativo com os meus dados Ka
mayurá, parcialmente já aparecidos na minha dissertação de mestrado 
( 1978) - aos trabalhos de Müller entre os Asuriní, ( 1978, 1982) com 
o objetivo de evidenciar que as semelhanças - e dissemelhanças sistemá
ticas - que existem entre os rituais de 'Payemeramaraka' (Kamayurá) e 
'mbaraka' (Asuriní) são impressionantes, muito para além estando da 
mera congruência entre os sistemas de cobertura verbal respectivos . Fique 
claro, desta maneira, que não se trata aqui de tão-somente levantar con
juntos de nomes e coisas mais ou menos parecidos (música, canto, cho
calho, fumo, fumaça, xamã, alma, corpo, quente, frio etc), mas, istó sim, 

• 
de poder verificar como efetivamente os sistemas semânticos envolvidos 
mantêm uma relação de plena correspondência, relação esta que - de tão 
penetrante - faz supor a existência de um modelo, lógica e, no caso, tam
bém. historicamente anterior, uma proto-estrutura. No que diz respeito 
ao, sistema musicológico, refiro agora meus dados Kamayurá (1978) à 
contribuição de Beaudet ( 1978) . Mais uma vez se estabelece uma relação 
sistemática; que aqui vai da própria conceituação dos domínios sonoro 
e musical (e sua separação cultural) até os princípios de classificação 
dos instrumentos de música, passando pela sociologia dos especialistas 
do campo. 

Segundo vejo, então, um projeto integrado de pesquisa sobre os Tupi 
contemporâneos - que, evidentemente, não despreze as fontes históricas 
- não somente é viável como necessário. Quanto ao desenho desse 
projeto em termos teórico-metodológicos, anoto abaixo algumas observa
ções. 

Um dos resultados mais fért.eis das recentes etnografias sobre os ·ínôios 
sul-americanos não-andinos foi o de mostrar como há uma inadequação 
básica entre os modelos da antropologia clássica - que incluem noções 
como "linhagem", "·descendência", "filiação" etc - e uma efetiva e não
residual explicação dos processos que organizam a vida sócio-cultural 
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das referidas sociedades. Tal inadequação levanta problemas de. ordem 
epistemológica, relativos de imediato à história da disciplina, muito .com
prometida com as etnografias africana, melanésia, sul-asiática etc. Alter
nativamente com relação a tal insatisfação explanatória, forjou-se· a :saída 
residual e negativa de que tais sociedades seriam "flexíveis" e "fluidas"; 
daí não se encaixarem perfeitamente aos modelos clássicos. Mais recen
temente, no entanto, propostas mais adequadas têm sido apresentadas, en
tre as quais se deve incluir as contidas em Seeger et alli ( 1979), em torno, 
no fundamental, dos conceitos de pessoa, indivíduo, alma, corporalidade. 
etc 7 • · 

Acredito que uma primeira relevância de um projeto Tupi s~ria< exa.: 
tamente a de tentar levar adiante essa questad, côntribúindo~ portánto~ para·: 
a teoria antropológica de maneira fundamental . Note-se que não se trata 
aqui de supor que os Tupi - enquanto sul-1americanos - são metafísicos ... . 
idiossincráticos, entre os mesmos havendo uma "desproporção ou não-
-correspondência entre cosmologia e sociedade" (Viveiros de Castro, 1982) , 
isto como se, realmente, o seu pretenso "idealismo" constituísse, no plano 
analítico, uma espécie de "funcionalismo" às avessas - nas suas socie-' 
dades, portanto, nada, ou quase nada, do mundo imaginário funcionando 
-, antítese, afinal, da célebre interpretação de Malinowski, quanto ao 
totemismo (conforme criticada por Lévi-Strauss, 1962), de que .cultura 
e sociedade só são "boas" mesmo "pour manger" . Sem dúvida alguma 
que isto a qu~ se chamou de "idealismo" - tanto quanto o pretendido 
"sócio-morfismo" dos Jê - tem que ser visto com maior rigor, o que só 
poderá ser feito, no entanto, caso se submeta a reflexão ao princípio de 
que não se constrói uma ciência simplesmente invertendo-se uma ideologia 
- conforme tão bem ensina .t\lthusser ( 197 4) -, os antropólogos, assim, 
não devêndo participar da história de sua disciplina como nativos ingê-
nuos. '• . 

Outro ponto importante no sentido da efetivação do projeto de pes
quisa em comentário - e note-se que a pretensão não se redU.Z ao aspecto 
meramente temático, mas eminentemente teórico-metodológico - e o da 
atenção prioritária que o mesmo deve dar, segundo creio, aos chamados 
sistemas de comportamento expressivo (artes), a música entre eles_. S('.pi' 
paroquialismos e sistematicamente, a este respeito é crucial que se ·vetif!que;
de início, que a música, junto com a língua falada mas com competência 
semântica bem diferente, é uma linguagem de recorrência absolutamente 
universal, específica, por outro lado, na sua vocação · não-refereriêial1

' é, 
emotiva. Dito isto para a música, mutatis mutandis, o mesmo deve ser 
o})~ervado parà domínios como. dança, pintura corporal etc, tradicional
mente residuais e periféricos na antropologia clássica, embora, ao que tudo 
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Indica, fundamentais para as sociedades das "terras baixas" sul-americanas, 
ao menos para os Tupi 8 • 

Para finalizar, anoto um último tópico que também me parece fun
damental no sentido do projeto em discussão, aque1e que diz respeito à 
distribuição dos Tupi no território sul-americano, configurada em áreas 
mais ou menos definidas. Reduzindo a observação ao território brasileiro, 
as seguintes concentrações podem ser levantadas Rrosso modo: Sudoeste, 
Espírito Santo, Alto Xingu, Rondônia, Paraíba, Pará-Maranhão, Tocantins, 
Madeira e Amapá. Creio que esta distribuição espacial coloca um nível 
de preocupação de extrema importância de ser abordado no trabalho: 
o contato dos Tupi com os diversos segmentos da sociedade nacional e 
com índios de outras filiações lingüístico-culturais. Do ponto de vista do 
contato intertribal, note-se como as áreas Sudoeste e Pará-Maranhão pri
vilegiam o contato com grupos Jê . Por outro lado, no alto Xingu e Amapá, 
nota-se uma simb!ose basicamente com tribos Aruak e Karib. Em Ron
dônia, para finalizar, os grupos Pano é que dominam o contato com os 
Tupi. Quanto ao contato interétnico, o tema da expansão da sociedade 
nacional, com os seus diversos tipos de frentes, é de grande repercussão, 
devendo ser também seriamente levado em conta nas investigações. 

Na qualidade de estudante de um grupo Tupi do Alto Xingu quase 
sempre tomado como "atípico" nos estudos de síntese existentes, conside
ro a realização do projeto em consideração como de grande interesse para 
o discernimento do próprio processo xingüano e xingüense em geral, um 
processo que, como se viu, muito longe está de poder ser explicado com 
base numa pretendida equalização dos grupos participantes, mas que con
siste, exatamente, na organização de suas diferenças, seu nexo, desta ma
neira, sendo grandemente determinado historicamente. Por outro lado, é 
muito interessante notar que sejam domínios como xamanismos, música 
etc ("ideológicos") os responsáveis pela distintividade maior dos Tupi 
Kamayurá entre os xingüanos, esses mesmos domínios sendo, como se 
sabe, o foco de x'.ngüanização do amplo processo de mudança-conservação 
que se desenvolve na área . Sem dúvida alguma que isto aponta para o fato, 
modelar a meu ver, de que sistemas culturais como artes, religião etc 
("metafísicos") estão no âmago mesmo do processo ("dialética") sócio
cultural, encarnando-o para além de um mero cálculo algébrico das so
ciedades. 

O'PAYEMERAMARAKA' KAMAYURA 

Apresento a seguir uma etnografia do 'Payemeramaraka (ao pé da 
letra, "música de comunidade dos pajés") dos índios Kamayurá. Tal etno-
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grafia foi por mim levantada em 1981 na aldeia Yawalapití, referindo-se, 
no ·entanto, a ritual realizado basicamente pela comunidade dos pajés 
Kamayurá, também o paciente sendo Kamayurá. Em 197 4, também do
cumentei este rito, desta vez na própria aldeia desses índios Tupi, os dados 
aí coletados, porém, tendo sido quase todos perdidos em sinistro, daí porque 
aqui comparecem apenas como referencial de memória e testemunho. No
to que a execução de 1974 e, na de 1981, a parte especificamente Kama
yurá, são absolutamente compatíveis. O fato da qualificação Kamayurá 
do ritual de 1981 - que não lhe exclui, no entanto, o caráter varietal 
xingüano -, apesar de praticado na aldeia dos índios Yawalapití, não é 
estranho, consideradas as características do mundo xingüano e, dentro deste, 
das especialíssimas relações entre os Kamayurá e Y awalapití. 

Dividirei a exposjção seguinte em três partes: na primeira, trato dos 
antecedentes do 'Payemeramaraka', na segunda, apresentando-o, sendo que 
na última, anotarei algumas reflexões sobre os nexos Kamayurá, xingüano 
e Tupi do ritual em análise. Noto qu·e tudo isso será feito de maneira 
quase compacta, sobretudo no que se refere à música, que sofrerá um 
tratamento muito mais de ilustração que de, propriamente, análise e de~ 
crição, o que procedo em função de limitações de espaço. 

Antecedentes, do ritual 

~ 

Certa manhã, um grupo de índios Mehináku, constituído por M, seu 
pajé de "ver e ouvir" 9 , seu pai A - importante chefe desta aldeia - e 
outros adentra a aldeia Yawalapití, instalando-se no seu centro, na "casa 
dos homens". Imediatamente, são formalmente recebidos pelos principais 
Yawalapití, que lhes oferecem mingau. Instala-se a conversação - em 
Mehináku -, o chefe Mehináku comunicando a K, S e At, principais 
ch·efes Yawalapití, o objetivo da visita: doente a esposa Mehináku de W, 
jovem Y awalapití filho de K, foi realizada por M a necessária sessão de 
"ver e ouvir" na aldeia Mehináku, onde passava dias o jovem casal . Isto 
feito, concluiu M que o feitiço causador da doença estava não nesta 
aldeia, mas em Eymakapúku, a dos índios Yawalapití. A visita, então, 
destinava-se à realização ali de outra sessão de "ver e ouvir", com a con
seqüente busca e neutralização do feitiço. Sumariamente, o que isto repre
sentou foi o esforço Mehináku de transferir da sua para a outra aldeia 
a responsabilidade pelo desequilíbrio representado pela doença vigente, 
o que equivalia a imputar à aldeia visitada a pecha de acolhedora de pelo 
m·enos um feiticeiro. Observe-se que a mulher Mehináku doente é filha 
de outro influente chefe desta tribo, líder de facção oposta à de A. As 
duas f acções trocam entre si acusações de feitiçaria. Observe-se ainda 
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que K, S e At são aliados do pai da enferma, sub-repticiamente endossando 
as acusações na direção de A e seu filho M . 

Os chefes Yawalapití acederam ao proposto por uma questão de eti
queta, isto apesar da acusação implícita. Imediatamente, o pajé visitante 
-até aquele momento, absolutamente calado e recolhido - limpou o 

terreno à sua volta e começou a fumar intensamente. Fumou muito, ina
lando sempre a fumaça, o que fazia acompanhar de bruscos movimentos 
respiratórios-estomacais, indic_adores de sofrimento e náuseas. Pouco a 
pouco, foi "morrendo um pouquinho", entrando no estado ideal de comu
nicação com o mundo dos seus espíritos tutelares. Em seguida, desfaleceu, 
quando, então, seu pai passou a administrar-lhes os charutos, ao tempo 
em que lhe sustentava o corpo, para que não caísse. M passou a fumar 
mais e mais, perdendo o conta to com este mundo. Subitamente, levantou-se 
aos urros e, correndo, dirigiu-se ao caminho imediatamente atrás da casa 
de S, "dono da aldeia" Yawalapití. Neste mister, foi seguido por um seu 
acompanhante Mehináku e outro, Yawalapití. Segundo "explanações cor
rentes, o Mehináku seguia-o para protegê-lo, pois em transe, estava, M, 
indefeso. Por outro lado, o Yawalapití foi em seu encalço para vigiá-lo, 
verificando a autenticidade da busca e apreensão do feitiço. Este último, 
o Yawalapití, depois de todas as ocorrências, retiradas já os Mehináku, 
foi quem atestou que M não encontrou feitiço coisa alguma, o ·tendo 
trazido, isto sim, na boca. Aos urros, então, corria o pajé, em busca do 
feitiço, objetivo que logo atingiu, depois do que retornou à aldeia, depondo 
o feitiço no chão da "casa dos homens". 

Em seguida, o feitiço foi defumado por A, que o passou a S, para 
que o abrisse, operação feita com muita delicadeza por este chefe Yawa
lap ... tí. Envoltos numa cera (diferente da de abelha) e em embira, en
contravam-se os seguintes objetos: um dente de peixe e um palito de fós
foro já usado. Noto que a doença em comentário apresentava os seguintes 
sintomas, respectivamente: abundante sangramento vaginal e febres altís
símas . Em seguimento a isso, o feitiço, de".omposto, foi ~alocado numa 
pequena lata com água fria, ficando, assim, neutralizado por completo. 

Pouco a pouco o pajé foi recobrando o estado de comunicação com 
• 

este mundo, fazendo coi:nentários intermitentes sobre sua expedição, cheia 
de riscos - representados, no básico, pelos perigos de perda, roubo ou 
atingimento de sua "alma", substância. Depois, normal já o estado do 
xamã, os Yawalapití ofereceram mingau aos visitantes, que partiram de 
volta para sua aldeia. 
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Ausentes os Mehináku, reuniram-se os Yawalapití na "casa dos ho
mens" para comentar o ocorrido. O depoimento daquele que acompanhou 
o pajé na expedição de busca do feitiço foi altamente apreciado. O pajé 
Mehináku - ele vira! - tirara o feitiço da boca! Em seguida, foi consi
derado o fato de o referido pajé ser, ele mesmo, feiticeiro, no sentido 
do que se considerou a sua qualidade de tio materno da vítima - relação 
extremamente propícia em casos de feitiçaria. Em continuação, todos con
sideraram a per/ ormance sob análise como altamente prestidigitadora e 
mentirosa, todos concordando que entre os Yawalapití não havia feiticei
ros. Sp, o pajé de "ver e ouvir" da aldeia Yawalapití - que é Kamayurá 
aí residente - não se encontrava em Eymakapúku, estando em viagem a. 
São Paulo. Todos disseram que só com a sua chegada a verdade poderia 
ser restabelecida, critério extremamente validado no decorrer dos dias s~ 
guintes, pois a paciente não recobrou a saúde, tendo que embarcar para 
Brasília em avião de emergência, especialmente chamado para tal . 

Em conversas posteriores com diversos informantes, pude verificar que 
os Mehináku teriam sugerido a culpabilidade, aos Yawalapití, de T, um 
velho Kuikúro residente em Eymakapúku na qualidade de asilado, devido 
a acusações de feitiçarias em sua aldeia de origem. Ao mesmo tempo, 
todos confirmavam que este ancião teria sido feiticeiro quando ainda mo
rava na aldeia Kuikúro, o que, no entanto, deixou de ser quando, entre 
os Yawalapití, recebeu como condição para seu asilo, a imposição de 
deixar de "trabalhar feitiço" . 

Dentro de mais ou menos uma semana, Sp retomou . de São Paulo, 
onde fora - segundo depois me explicou - a chamada de Cláudio 
Villas-Boas, para a este co·ntar "histórias de pajé e 'mãma'ê' ", a serem 
publicadas em livro de autoria daquele. Seu retorno à aldeia foi altamente 
apreciado, sendo que sua reintrodução na "roda dos fuma1'tes~', .no fin.al 
da tardinha do dia de sua chegada, foi simplesmente triunfal. Interrompo 
um pouco a narrativa para tecer algumas considerações sobre a aldeia 
Yawalapití e a inclusão ali de sp· (conforme gráfico à página 150). 

Quando os írmãos Villas-Boas chegaram, na segunda metade da 
década de quarenta, ao Alto Xingu, não havia aldeia Yawalapití, seus 
membros estando d:spersos, residindo, basicamente, entre os Kuikúro e 
Kamayurá. Ao que parece, o processo de dissolução dessa aldeia deveu-se a 
contínuas execuções de Yawalapití, sob acusação de feitiçaria, o que teria 
part.ido de_ uma aliança Kamayurá-Awetí. O ponto culminante desta tra
jet~ria foi a execução do avô paterno do atual chefe ·Yawalapití, At, 
o que deve datar de aproximadamente 50-60 anos. 
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KM - Kamayurá (os indivíduos em negro são Kamayurá, filhos do falecido que 
aparece entre colchetes) 

YL - Yawalapití 
KK - Kuikúro 
MN - Mehináku 
Os nomes pessoais estão entre parênteses, em siglas . 

Em 1954, sob o patrocínio dos Villas-Boas, a aldeia foi refeita, no 
sentido do que precisou contar com o concurso demográfico de contin
gentes Kuikúro e Kamayurá. A parcela Kuikúro para lá seguiu em busca 
de asilo, pois seus homens adultos eram acusados de feitiçaria entre esses 
índios Karib, os Yawalapití tendo assim procedido· num preito de gratidão 
pela acolhida recebida nos difíceis tempos anteriores . Quanto aos Kama
yurá, as razões ainda me são um pouco obscuras, ao que tudo indica entre 
elas devendo estar: a necessidade de Sp, na época, pajé iniciante~ de li~_er
tar-se da "sombra" de seu irmão mais velho (Tk), pajé já -de· 'considerável 
prestígio àquela altura, assim podendo, ele mesmo (Sp), vir a tomar-se 
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um grande pajé 10; o casamento virilocal de K com duas irmãs de Sp. 
Observe-se que este casamento foi, segundo os informantes, promovido 
pelos Villas-Boas, possivelmente. com a intenção de fazer cessar as desa
venças Kamayurá-Yawalapití anteriores. Noto que este matrimônio pro
vavelmente terá algo a ver também com o conflito vigente entre os Kama
yurá e os Villas-Boas, ocasionado - ao que se informa - pelo roubo, 
por parte de Leonardo Villas-Boas, de uma das esposas (Mw) do chefe 
Kamayurá Kt, atualmente já falecido, pai de Tk, Sp, Tp, Kn e Ap 11 • 

Atualmente, a aldeia Yawalapití tem nove casas, somando uma po
pulação de 130 pessoas. Dessas casas e de forma contígua (conforme 
plano à página 150), três são, basicamente, Kamayurá, capitaneadas pelos 
irmãos, por parte de pai (Kt), Sp, Kn e Ap. Outras três são Kuikúro, 
no básico; as restantes sendo, propriamente, Yawalapití. Note-se que no 
Alto Xingu pensa-se a substância étnica como transmitida patrilinearmente, 
o que, no entanto - e daí a grande margem de manobra do sistema -, 
pode mudar com casamentos intertribais cumulativos. 

Interessante ainda notar como os Kamayurá, além dessas três casas 
- que bem podem dar, de imediato, o peso de sua presença em Eyma
kapúku -, mantêm duradouros vínculos de aliança inter-dependente com 
todas as outras: a atual esposa de S é mãe real da Ap. Lembro que S 
é o "dono da aldeia" Yawalapití; duas das três esposas de K são Kamayurá, 
irmãs de Sp . Quanto às bases da ligação dos Kamayurá com a "banda" 

" Kuikúro da aldeia, observe-se que as esposas dos três irmãos Sp, Kn e 
Ap são todas Kuikúro . 

O peso político dos Kamayurá em Eymakapúku torna-se somente 
definitivo, no entanto, na medida em que é Sp o "grande pajé" da aldeia, 
aquele único que, em cada aldeia xingüana, pode "ver e ouvir" feitiço. 
Noto que, entre os Yawalapití, esta função anteriormente era desempe
nhada por S, aposentado por velhice. Na trama das relações Kamayurá-Ya
walapití, esse fato é de extrema importância, vindo a trabalhar como con
trapeso no sentido do equilíbrio nas relações de poder entre as duas tribos. 
Observe-se que os Yawalapití dominam por completo - ao tempo em 
que, dialeticamente, são dominados - os recursos do Posto Indígena "Leo
nardo Villas-Boas", manipulando os seus personagens e coisas a seu favor, 
o que parece ter origem nos tempos dos irmãos Villas-Boas, que encon
traram nesses Aruak, especialmente em K, seu ponto de sustentação má
ximo na parte sul do Parque Indígena do Xingu 12 • 

Retomo ao ponto da reintrodução triunfal de Sp na "roda dos fu
mantes", depois da viagem deste a São Paulo. Na qualidade de grande 
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pajé, Sp recebeu de seus colegas toda espécie de atenções e delicadezas 
(charutos, mingaus etc), isto ao tempo em que, formalmente, lhe narravam 
o episódio com os Mehináku. A acusação de fraude permeava todos 
os depoimentos, correspondentemente às declarações de que "não existe 
feiticeiro entre os Yawalapití". Sp pontificava, somente de quando em 
vez, e monossilabicamente, tudo confirmando. Foi-lhe solicitado, então, 
"ver e ouvir", neste sentido, S - o "dono da aldeia", a quem Sp chama 
de "irmão do pai", devido ao casamento do chefe com uma: das ex-esposas: 
de seu próprio pai, mãe real de Ap, seu irmão - tomando a postura de 
administrador da sessão, co·ncentrando os charutos que Sp iria fumar. 

O terreno à volta Sp - de quatro - foi, então, por ele desimpedido 
de gravetas e outros resíduos . Fumando, defumou ele todo seu corpo, 
isto ao tempo em que, tendo mâstigado alguns coquinhos de 'takupea', 
passou a pasta daí resultante no rosto, peito e articulaÇões das pernas e 
braços. Concentrou-se em fumar, vigorosa mas pausadamente. Pouco a 
pouco foi aumentando o ritmo, o quê fez aco·mpanhar ,,de movimentos e 
ruídos respiratório-estomacais contínuos. Começou a "morrer um pouqui
nho", fechando os olhos e inclinando o corpo para trás. Seu irmão, Ap, 
veio sustentar-lhe pelas costas. Sp· passou a fumar pelas mãos de S, sem
pre inalando a fumaça. Desfaleceu e assim ficou durante alguns momentos, 
parado e emitindo ruídos, como se conversasse com outrem . A ámbiência 
era silenciosa e altamente aprecia tiva. Subitamente, Sp disse, murmurando 
l S conseguiu entender o que ele disse) : "feitiço está na aldeia de Mehi
náku". Daí em diante, o movimento de Sp foi de retorno ao "estado nor
mal", tudo ele já tendo visto e ouvido circunstancialmente . Alguns m~ 
mentos após, retornou ele, pouco a pouco, à interação comum com os 
presentes. Seu diagnóstico foi intensamente sancionado por todos: "fei
tiço está lá mesmo, com Mehináku. Yawalapití não 'trabalha feitiço' ". 
Ao . final, combinou-se uma expedição Yawalapití à aldeia Mehináku, para 
que, in loco, Sp pudesse "tirar feitiço". 

No dia seguinte, deu-se a expedição, composta por · Sp, seu irmão 
Kn, sua irmã Tp (primeira esposa de K) e S e K, que, por sua vez, são 
irmãos reais. Para a incursão, foi requisitado o barco a motor do Posto 
"Leonardo", capitaneado por Kã·nko, índio Suyá funcionário daquele Posto. 
Subiu-se o Tuatuari e, dentro de cerca de uma hora de viàgem, chegou-se 
ao porto da aldeia anfitriã. · 

.!\ equipe Yawalapítí, chegando à aldeia propriamente dita, dirigiu-se 
para a casa do pai da enferma - já, como disse, embarcada para Brasília 
-, homem, como já registrei, de grande prestígio entre os Mehináku, 
o.ponente de A e M. Para lá, em seguida, convocados, foram todos os , 
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pajés Mehináku . Instalou-se a conversação, ~ e S comunicando aos Me
hináku da sessão de "ver e ouvir" realizada por Sp em Eymakapúku . 
Em seguida, havendo concordância de que novo diagnóstico fosse feito, Sp 
despiu-se de toda a roupa que vestia, inclusive dos adereços à cintura, 
braços e pernas. Defumou-se e passou a pasta do 'takupea' no corpo. 
Marcadamente, abriu a boca e passou as mãos pelas orelhas e partes arti
culadas do corpo (atrás dos joelhos e cotovelos) . Tais locais, segundo 
explicações cqrrentes, são os usados pelos "pajés de . men~ira" para e$COn
der os feitiços que, depois, dramaticamente acharão. 

Fumou, Sp, pausadamente. Todos os ciscunstantes lhe ofereciam cha
rutos, · canalizados por S. Progressivamente, foi deixando ·este mundo e 
atingindo o outro. Fazia ruídos respiratório-estomacais. Desfaleceu, quando, 
então, começou a urrar. "Morreu", só não tendo caído porque 'Kn lhe 
sustentava as costas. Subitamente, levantou-se, de quatro, erigiu o corpo 
e começou a correr, tendo saído da casa, que passou a redear, aos gritos 
de extremo sofrimento. Parou atrás da casa e, rente à sua "parede" externa, 
começou a cavar o chão, ao final do que apreendeu o feitiço . Em seguida, 
com ele nas mãos, saiu correndo, urrando dolorosamente. Observe-se que 
acredita-se a · essência do feitiço como pirética, quente, o que tem seu 
ponto culminante de sensação de dor quando o pajé o recolhe nas próprias 
mãos . Isto feito, Sp retornou ao local de partida. depondo o feitiço no 
chão, ao centro da roda formada pelos presentes. Desmanchava-se em 
gritos e urros de dor, sendo tratado por S, que o defumou várias vezes .. 
Em seguimento a isto, S defumou o próprio feitiço, que foi, por ele mesmo, 
aberto. No seu interior estavam: um esporão de arraia e um pedaço de 
metal, chumbo ao que me pareceu. Noto que entre os xingüanos - ao 
menos entre os Kamayurá, Yawalapití e Kuikúro residentes em Eymaka
púkú - a sensação de frio causada pela febre é associada ao contato com 
metal. Segundo diversas narrativas por mim recolhidas, os antigos xingünos 
não desejavam a introdução ali de instrumentos de metal com receio do 
frio febril que eles provocam . Imediatamente, o feitiço foi depositado 
dentro de uma lata de água: fria, neutralizada, desta forma, completa
mente, sua potência maléfica. 

Pouco a pouco, Sp voltando já ao normal, presenciou-se discurso, 
reticente mas suficientemente claro em termos da etiqueta xingüana, de 
indignação do pai da vítima, que dizia que já sabia quem produzira o mal 
de sua filha. Depois, bebeu-se mingau, retornando-se, após, a. Eymakapúku. 
Observe-se que na viagem de volta, pouco se conversou, marcando-se, no 
entanto, no discurso do pai da vítima, a implícita acusação a M e a seu 
pai, A. 
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Para completar o pano de fundo do ritual que descrevo a seguir, 
apresento alguns dados que iluminarão ainda mais sua exegese . Tais dados 
dizem respeito a relações de acusação de feitiçaria e de execuções de feiti
ceiros vigentes entre a aliança Yawalapití-Kamayurá, de um lado, e, de 
outro, um grupo de irmãos Waurá, asilados entre os Txikão e sob a 
também proteção dos Trumaí 13 • 

Am (já falecido, por execução) e Wk são irmãos Waurá, acusados 
de feitiçaria na sua aldeia de origem, sendo que seu pai hã alguns anos 
foi também executado pela facção dominante Waurá, sob a mesma sus
peita. Em função disto, refugiaram-se entre os Txikão, residentes atual
mente perto do Posto Indígena "Diaurarum", mantendo, também, relações 
de asilo e proteção com os Trumaí, cuja aldeia fica cercada dos Txikão. 
En 1980, Aro foi executado por um grupo de Kayabí, sob a liderança, ao 
que tudo indica, de Pr e Sk . Por essa execução - a mando da aliança 
Kamayurá-Yawalapití -, receberam pagamento (considerável quantidade 
de miçangas) . Dentro deste contexto, note-se que as relações entre os 
Kamayurá-Yawalapití e os Trumaí e Txikão são extremamente tensas, ao 
que parece o processo de depopulação dos Trumaí tendo profundas rela
ções com execuções, por parte de Kamayurá, de indivíduous Trumaí acu
sados de feitiçaria. Quanto aos xingüêses Txikão. a sua qualificação, pelos 
xingüanos, de "índios bravos", os coloca especialmente sob constante sus
peita de feitiçaria, a recíproca sendo, ao que tudo indica, verdadeira (Lins, 
1982) . Wk, por outro lado, é também acusado, por essa aliança, de 
diversas mortes, por feitiço, de pessoas Waurá, Kamayurá e Yawalapití, no 
que, segundo os acusadores, tem sido ajudado por Wh ("dono da aldeia" 
Kamayurá) e seus filhos Ka (residente, por casamento, entre os Waurá) 
e Pi. Observe-se que Wh oferece intensa resistência faccionai à liderança 
de Tk entre os Kamayurá, o mesmo que fazia o pai dos irmãos Waruá 
em comentário com relação a Wy, chefe Waurá e também seu pajé de 
"ver e ouvir". Observe-se ainda que Wh, através de sua m~e, Waurá, 
mantem vínculos de consangüineidade com os irmãos em análise. 

Imediatamente antes dos acontecimentos que narro a seguir, Pr e um 
grupo de Kayabí hospedaram-se em Ipawu, a aldeia Kamayurá, na casa de 
Tk, isto em busca de mais pagamento pela já execução de Am e de acer
tos para a de Wk. Este, por sua vez, na mesma época, visitou a aldeia 
Waurá e rapidamente esteve entre os Kamayurá (na casa de Wh) e Ya
walapití. 

A doença de Sp e o 'Payemeramaraka' 

Certa manhã, Sp foi à roça, sendo que, em meio ao trabalho que 
fazia, sentiu uma pontada a partir das costas até o peito . Simultaneamente, 
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viu um vulto humano agachado, atrás de uma moita. Continuou, Sp, seu 
trabalho, ao final retornando para casa. 

Nos dias seguintes, de quando em vez a pontada voltava, assim como 
se uma pequena flecha lhe atravessasse das costas ao peito. Ao mesmo 
tempo, começou a apresentar, Sp, um quadro de diarréias sanguinolentas, 
acompanhado de dores na barriga e febre. 

Concretizado o quadro da doença, Sp explicava-o da seguinte manei
ra: quanto à po·ntada, era resultado de flechada dei feiticeiro, a ele endere
çada por Wk na roça; quanto à diarréia, ·era causada por dois motivos: 
"Guaraná" com pastel que ingerida ainda em São Paulo; e "charuto ruim" 
- isto é, enfeitiçado - que M e A lhe haviam oferecido quando de sua 
ida à aldeia Mehináku. Dizia, também, que havia perdido muita substância 
("alma") neste episódio Mehináku, em função do que ficara enfraquecido. 

No decorrer dos dias seguintes, Sp assumiu uma postura "aérea", 
falando baixo e contidamente, sonhando e falando muito à noite, suspei
tando que sua alma estava em perigo. Tudo, ao que dizia, era conseqüên
cia de seu "trabalho" entre os Mehináku e de sua ida à roça. Neste estado, 
foi diversas vezes à enfermaria do Posto "Leonardo", onde tomava soro 
reidratante e outros remédios. Insistia, no entanto, em lá não permanecer 
por muito tempo, argumentando com os funcionários do Posto que o local 
estava infestado de 'mãma'e', pois lá já havia morrido muita gente. Segundo 
dizia, isto tudo era extremamente temerário. para seu estado, já crítico. 

Avisamos,"' os Kamayurá, do estado de Sp, passaram a acompanhá-lo 
na sua doença, seja em Eymakapúku, seja no "Leonardo". Assim, cerca 
de 30 a 40 pessoas de lpawu passaram a assistir a Sp, basicamente seus 
irmãos e irmãs com seus cônj}lges e filhos: Eymakapúku tomou-se um 
"apêndice" dos Kamayurá, motivo de veladas reclamações dos Kuikúro e 
Yawalapití, acusando esses Tupi de muito ruidosos e desordeiros. 

Determinada tarde, Sp "morreu", o que causou dramática comoção na 
aldeia Yawalapití, "invadida" já pelos Kamayurá. Mais pessoas Kamayurá 
vieram para a aldeia Yawalapití. Tk estava ausente, em viagem a São 
Paulo, onde fora vender artesanato 14 • Assistiam, agora a Sp, todos os 
pajés Kamayurá, somados aos Yawalapití e Kuikúro ali residentes. "Morto'' 
- isto é, ao que me pareceu, "desfalecido'' - Sp, os Kamayurá presentes 
desataram em incríveis gritaria e choro, lamentando sua morte, acusando 
potenciais feiticeiros (índios xingüêses, xingüanos-Karib, Wk, Wh - etc), 
tudo isto numa algazarra desbragada. Ew, primo paralelo do enfermo e 
que assumiu, depois, a identidade de "dono do doente" por ser seu con
sangüíneo mais velho - ausente, como se disse, Tk -, sabendo da 
"morte" do "irmão", de borduna na mão começou a quebrar tudo o que 
havia dentro de casa, especialmente panelas. 
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_Subitamente, Sp "voltou" . Com o mesmo "ar aéreo", passou a con
versar com seus irmãos e irmãs e com os paJês à sua volta. Este estado 
de coisas persistiu durante cerca de dois dias, a "alma" de Sp "indo'' e 
"vindo" muitas e muitas vezes ~ Narrava a todos as suas peripécias, cheias 
de grandes perigos . O clima -da aldeia era de absoluta tensão, K e At 
estando especialmente desgostosos com a "bagunça" dos Kamayurá. At 
chegou a me confidenciar, mesmo, que Ew não deveria ter qu·ebrado os 
pertences de Sp pois o mesmo iria deles precisar depois. K dizia que a 
algazarra estava .provocando a "perda de fôlego" do paciente, com a con
seqüente fuga de sua alma - identificada com o "sopro vital" . 
' ' 

. Inicialmente, sofreu, Sp, ·a tentativa de cura por parte dos pajés Kui-
kúro residentes em Eymakapúku. Extraíram-lhe corpos estranhos do corpo, 
buscaram e neutralizaram feitiços diversos (ao todo, cinco) etc. Sp per
meneceu na mesma situação! Submeteu-se, também, o enfermo, aos tra
balhos de 'moangakwahapat' (ao pé da letra: "conhecedor de todos os 
remédios") de seu cunhado, K, o que, também, não produziu efeitos ime-
diatos. · ç 

• 

Resolveram, então, os pajés Kamayurá, assumir por completo o . tra~ 
tamente do doente, programando para sua cura o ritual do 'Payemerama
raka' . Diziam, esses pajés, na ausência ~os Kuikúro, que estes eram "in
competentes" enquanto xamãns, pré-diagnosticando o mal de Sp como oca
sionado por feitiço e, ao mesmo tempo, roubo de alma por muitos 'mã
m_a'e'. Note-se que os Kamayurá apontavam sempre para divergências 
flagrantes na execução dos. trabalhos conforme a prática Kuikúro, dizendo 
que, sim, eram eles mesmos, os Kamayurá, que sabiam "fazer pajelança". 
Observo que entre essas diferenças, registrei um muito menor cuidado dos 
Kuikúro com a parte propriamente dramática dos serviços, isto acompa
nhado por uma muito menor elaboração desses Karib na teoria da alma. 
Segundo os Kamayurá, há as seguintes almas: do corpo, da pele, da ca
beça, dos olhos e dos ouvidos, coisa, parece, não partilhada pelos Kuikúro. 

No dia seguinte, realizou-se o primeiro 'Payemeramaraka'. Por uma 
questão de etiqueta - com relação à qual K e At foram muito insistentes 
..;...__, entregou-se o desempenho do mesmo, parcialmente, ainda aos Kui
kúro. Descrevo· a seguir o que se passou, para tal me referindo à figura 
ga l?ágina 157. 

1 
_ • 

.... 

Em bancos colocados em · linha, na parte frontal interior da casa do 
enfermo, sentaram-se os seguintes pajés: ao centro, ,como condutor, o 
Kuikúro Ks; à sua esquerda - em segundo plano, portanto, de hierarquia 
-, S; à sua direita; último lugar hierárquico da formação ternária em 
linha, Mt, ·também . Kuikúro. À frente desta formação, numa configuração 
tipo meia-lua, dispuseram-se os outros pajés. Junto à rede do paciente, 
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seus irmãos Ew (classifica tório) e Tw (real-) . Todos os pajés muniram-se 
de folhas de 'yenemyop' - cujo odor propicia os 'mãma'é' -, além de fios 
de embira. Munidos estavam, também, de muitos e muitos charutos e de 

)(fogo 

1 
t Kc S o cJ o 

J( fogo 

., 

a. outros pajés 
Cl.na ºªº 

frente 

Ew 
a 

chocalhos . Pintou-se, Ks, com pó de carvão, para "amedrontar" os 'mã
ma' e'. Noto que as relações mantidas pelos pajés com os 'mãma'é' são 
descritas pela palavra Kamayurá para "respeito" ("vergonha"), implicando 
necessariamente em evitação, semelhantemente às relações vigentes entre 
ego masculino e seus afins (cunhados, sogro e sogra) . 

Todos fumavam intensamente, inalando muita fumaça. Giravam as 
cabaças de seus chocalhos em tomo dos cabos, produzindo, assim, "voz 
de 'mãma'é' ". A casa estava totalmente fechada, sem mulheres ou crian
ças, bem como adultos não-pajés - à exceção de Tw, "dono do doente" 
imediato a Ew . O terreiro da aldeia estava deserta, todas as outras casas 
também se cerrando. Todos no mais absoluto silêncio e recolhimento. 
Começou, então, o canto, "puxado" por Ks, que, inicialmente sentado, 
levantou-se, sempre cantando, chegando até o paciente, em cima do corpo 
do qual fez movimentos com o chocalho em repouso .sobre as folhas de 
'yenemyop' . Sucessivamente, o mesmo fizeram seus do:s acompanhantes 
imediatos. Em seguida, os outros pajés. 

A estrutura do canto - sempre a mesma, no decorrer de todo o 
'Payemeramaraka' - é triparti te: há um núcleo central, realizado pelo 
primeiro "mestre de música", no caso, Ks, que é imitado heterofonicamente 
pelos seus dois imediatos . Esse núcleo constitui a "música propriamente 
dita" (Menezes Bastos, 1978) 11s, a parte geradora de toda a estrutura, 
constituída de um texto (em língua Aruak, Yawalapití ou Mehináku) e 
uma melo-ritmia. Devido a questões de tempo e espaço - já registradas 
anteriormente -, de todos os cantos dos três 'Payemeramaraka', só trans
creverei um deles (à página 161). Além desse núcleo, há duas partes peri-
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féricas: uma, realizada pelo conjunto dos outros pajés, constitui-se de 
exortações (em língua falada) aos 'mãma'ê' e à alma do enfermo; outra, 
representada pelo toque dos chocalhos, não mais em voz "de giro" mas, 
propriamente, de "chocalhamento". Quanto às exortações - ao que tudo 
faz parecer, sempre em língua Kamayurá -, são elas pedidos aos 'n1ãma'e' 
para que libertem a referida alma e ordens a esta para que siga a correta 
direção de volta ao corpo do .paciente. Aos 'mãma'ê', por exemplo, se 
diz: 'amoete' ("longe", isto é, "vá para longe da alma do paciente") . 
A alma: 'karapim' ("rápido", ou seja, "volte rapidamente"), 'ang arupi' 
("por aqui", "venha nesta direção"). Determe-ei mais adiante no pie
sente assunto . 

Concluído o primeiro canto, saiu uma expedição em direção à roça 
de Sp, no sentido da busca de sua alma. Era ela composta pelos três pajés 
centrais, mais Mp - O· Yawalapití, ·residente entre os Kamayurá, tido 
como o maior "mestre de música" xingüano - e K. Saíram em fila, 
para o que se abriu a porta da frente da casa, as outras casas, no entanto, 
permanecendo fechadas . Dirigiram-se para a roça do paciente, perto dela 
estacionando. Aí, construiram um 'ta'angap' ("ima1gem", "alma"), para 
o que usaram paus co·mo armação, amarrados com fios de embira, tudo 
envolvido com as folhas já mencionadas. Tal "imagem" media cerca de 
40 centímetros de comprimento, sua construção tendo sido feita com a 
maior reverência, todo~ em silêncio, os três pajés principais defumando-o 
a cada passo. 

Isto feito, dispuseram-se, os pajés, da seguinte maneira: 

(floresta) 

(roça) 

o Ks 
o 

(aldeia) 
ros 

1 0 

o 

(floresta) 
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o condutor da cerimônia, Ks, postou-se, de quatro, com o 'ta'angap' em 
cima ·de uma "cama" de 'yenemyop', ao centro do caminho que liga a 
aldeia à roça dei Sp. Segurava o chocalho com a .mão direita e: a "imagem" 
com a esquerda, de quando em vez levando os dois ao peito, simultâ
neamente. Estava de face para a aldeai, de costas, pois, para a roça. De 
face para a roça, dispuseram-se, em cunha, os outros pajés, chocalhos às 
mãos direitas . Deu-se, então, o segundo canto, idêntico ao primeiro. In
terrompido este canto, a formação transformou-se em fila, andando em 
direção à aldeia. O pajé central retomou o mesmo canto, sendo que os 
outros, passaram a proferir exortações como as anteriormente registradas, 
todas, também, em língua Kamayurá. Noto que aí não havia nenhum 
Kamayurá. 

Enquanto isto, dentro de casa, os demais participantes esperavam, 
conversando baixinho entre sí e atentos a Sp, especialamente ao que este 
dizia e cantava, demonstrando intensa vivenciação. No momento da che
gada da expedição (cantando e proferindo as exortações já registradas), 
Ew foi recebê-los formalmente, entoando o terceiro canto . Isto sendo feito, 
a formação em fila adentrou a casa, sendo que Ks, com a "imagem" na 
mão, chegou até o paciente, roçando no seu peito a "cama" da 'yenemyop', 
em cima da qual estava seu chocalho. Em seguida, depositou a "imagem" 
no peito de Sp . 

1 

Isto feito, primeiro Ks e depois os demais pajés, começaram a tratar 
do doente, defumando-o, proferindo exortações, tudo constantemente mar
cado pela pronúncia da palavra 'hábue' - da qual 'néfue' parece ser 
uma variação. Ao que parece, esta palavra é uma onomatopéia xingüana 
para "sopro respiratório". Ao tempo em que isto se passava, os pajés 
conversavam entre si, registrando que ai alma de Sp tivera um bom retorno. 
Logo em seguida, as casas foram abertas, as mulheres e crianças e adultos 
não-pajés da casa de Sp a esta tendo voltado. Isto feito, os pajés foram 
para a "casa dos homens" comer "pimenta". "Pimenta" é a comida por 
excelência dos pajés, constituindo-se de uma pasta de mandioca, peixe e 
pimenta . Registro que esta comida é preparada pela consangüínea mais 
velha do paciente, a pedido do condutor do 'Payemeramaraka' . Tat pedido 
é feito imediatamente antes do início deste ritual, concluída a sessão de 
tratamento por defumação que lhe antecede. No centro da aldeia, então, 
os pajés conversaram, enquanto comiam, sobre o ritual realizado, a situa
ção do doente, de sua alma, os 'mãma'é' ali envolvidos etc.! Enquanto isto, 
na sua casa, Sp, com o mesmo "ar aéreo", parecia estar dando pouca im
portância a tudo o que havia sido feito e se fazia, oompletamente absorto 
no seu enfeitiçamento. Relatava, ele mesmo, as peripécias de sua alma 
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pelo outro mundo, suas conversas com os 'mãma'é', que, entre outras 
coisas, diligentemente lhes ensinavam canções. 

No dia seguinte, teve lugar o primeiro 'Payemeramaraka' efetivamente 
realizado pelos Kamayurá. Passo a descrevê-lo, resumidamente e insistindo 
especialmente naquilo que, de maneira clara, diverge da execuçã°' Kui
kúro, já documentada. Noto que, no momento da chegada de Ks com a 
expedição que fora buscar a alma de Sp, quando o condutor do primeiro 
'Payemeramaraka' colocou a "imagem'' no peito do paciente, alguns pajés 
Kamayurá reclamaram veementemente que tal "imagem", roçada já no 
peito do enfermo, deveria ser colocada rente à "parede" da casa, não 
devendo, pois, permanecer em cima do doente. Junto a esta reclamàção, 
os pajés Kamayurá repisavam a cada passo que os Kuikúro "não sabiam 
ainda fazer pajelança direito", que ainda estavam isto aprendendo. Des
crevo a seguir o segundo 'Payemeramaraka', no dia seguinte ao primeiro. 

De manhã bem cedo, começou a sessão de "néfue" ( def:umação pura 
e simples, com a extração de corpos estranhos do corpo do paciente) . 
Aqui, os pajés conversaram muito entre si e com o enfermo, sempre a este 
perguntando se sua alma já havia voltado, ao que Sp dizia que não. 
Algumas vezes, respondendo a essas indagaçõ~, Sp narrou longa e deta-·· 
lhadamente o seu estado. Registrava aqui quais os 'mãma'é' que estavan1 
querendo roubar a sua alma, contando diversos episódios envolvendo a 
mesma e esses espíritos. Ao mesmo tempo, acu.sava diversas pessoas -
inclusive algumas ali presentes, pajés que o estavam tratando, como, por 
exemplo, Wh - de o estarem enfeitiçando. Noto que essas acusações, 
segundo a etiqueta xingüana, nunca se faziam de sorte que os acusados 
pudessem ouvi-las. De vez em quando, Sp interrompia a narrativa para 
cantar, ou "solfejar", músicas e canções que "seus" 'mãma'é' lhes estavam 
doando. Ao final de cerca de uma hora de "nefue", Mp - hoje o ·condutor 
da cerimônia - dirigiu-se a Tp, a esta dizendo que "póde fazer pimenta", 
sinal que indicou que outro 'Payemeramaraka' ·deveria ·ser realizado. Noto 
que Tp é irmã real mais velha de Sp, primeira esposa de K . A decisão 
no sentido da efetivação de outro 'Payemeramarak' foi consensual de' todos 
os pajés, em contato com Sp e seus irmãos e irmãs. Ao que se dizia, era 
necessário outro ritual, pois a alma do paciente ainda não voltara. Neste 
ponto, os Kamayurá consideraram mais uma vez a "incompetência" dos 
Kuikúro. 

Mp, então, assumiu o centro da formação temária em linha, Wh to
mando a sua esquerda e S a sua direita. Noto que Wh é um dos objetos 
preferidos de acusação de feitiçaria por parte de Sp e seus irmãos e irmãs, 
bem como de K e seus aliados . Os mesmos preparos do dia anterior 
foram usados: folhas de 'yenemyop', embiras, carvão, chocalhos etc. Deu· 
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Inicialmente, devo dizer que a transcrição .a seguir apresentada é 
ainda exploratória, o que se deve não somente ao fato da transcedental 
dificuldade de tentar aprisionar no papel, com três variáveis (basicamente 
duração e altura dos sons e sua "velocidade", isto é, quantidade por uni
dade de tempo), um discurso que se expressa pelo menos em cinco ("va
riáveis ocultas" : timbre e intensidade dos sons), isto se se abstrai a va
riável do texto lingüístico. Não residem somente aí, no entanto, as difi
culdades em comentário, as relações entre "ético" e "êmico" as compli
cando imensamente . De qualquer sorte, no entanto, pude gratamente ve
rificar a completa compatibilidade entre a peça musical aqui transcrita e 
o sistema de teoria musical por mim já estudado em Menezes Bastos 
( 1978) . Especialmente, quanto a isto, note-se que a variável "velocidade" 
realmente varia, isto é, a unidade de tempo (pulso, metro etc) da peça 
efetivamente muda, espraiando-se num contínuo ("escala") de sete graus. 
Procedo abaixo, com base na transcrição à página 161, uma resumidíssima 
análise do canto em consideração, tomado como "típico" com relação 
a todos os outros. Noto que esta "tipicidade" aqui se coloca em termos 
d(} a estrutura musical variar, de canto para canto, em fÚnção apenas, ao 
que tudo faz parecer, da variação do texto lingüístico'. No Apêndice, ao 
final deste trabalho, registro os textos lingüísticos de alguns dos outros 
cantos . Retorno à canção da página 161, começando pelo seu texto lin
güístico, em língua Aruak. 

Inicialmente, vale dizer que o texto da peça, segundo todos os in
formantes (pajés e não-pajés) consultados, não é propriamente constituído 
de discurso verbal puro e simples . Assim, Mp, por ·exemplo, para me traduzir 
os cantos, revelou-me a existência de duas categorias para sua aproxima
ção: o texto do canto conform·e propriamente cantado; d sua configuração 
"no claro", isto é, transposta para o plano verbal. Em segundo lugar, há 
expressões e palavras cantadas que não encontram tradução propriamente 
verbal, estabelecendo-se como fonetizações onomatopéicas, o que não signi
fica dizer, no entanto, que as mesmas .são "sem sentido". Registro em 
seguida o texto, com sua tentativa tradução: 

'háhue' 
'm' 
'kaminú' 

'halyyó' 

'hã' 
'nátu, 
'hutsakalá' 

"fonetização onomatopéica de expiração" 
"nasal bilabial sonora" (indica expiração) 
"dual para os gêmeos Sol e Lua" ("no claro": 
'kamináú') 
"mãma'ê' identificado com a faixa preta do jatobá" 
("no claro": 'alíyu') 
"nasalização da primeira sílaba de "halyyó' " (?) 
"primeira pessoa do singular" 
"disse" (primeira pessoa, singular, passado, verbo 
"dizer") 



'halytó' 
'náto' 
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"idem a 'halyyó' " (fonetizaçã~ musical) 
"idem a 'nátu' " 
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Quanto ao texto musical da peça, começo por introduzir duas cate
gorias nativas de análise de canções, ocorrentes pelo menos, entre os 
xingüanos, entre os Kamayurá, Yawalapití e Kuikúro (residentes em Ey
makapúku) : toda canção tem, basicamente, duas partes : a primeira dita 
"embaixo", a segunda, "em cima" . Noto que esta distinção de níveis 
necessariamente se faz não com base nos aspectos melódicos das peças, 
como se a primeira parte se constituísse de sons graves, a segunda, agudos. 
Não. A distinção aqui é feita com referência ao texto lingüístico, a pri
meira parte~, assim, sendo a apresentação da temática da narrativa em 
termos basicamente dos entes que dela participam, quase sempre sem 
menção a ações . Estas caracterizarão a segunda parte, que, por assim 
dizer, se constrói "em cima" da primeira, como sua complementação e 
ênfase. Assim, os informantes identificam nesta peça dois "pedaços" (Me
nezes Bastos, 1978), o "de baixo", que vai do primeiro 'hábue' ao 'm' 
do sexto pentagrama, e o "de cima", que começa com 'nátu' copcluindo 
com o último 'háhue'. Note-se que fiz questão de grafar no pentagrama 
moções que, segundo os nativos, não são propriamente musicais, servindo 
como intermediações entre o discurso musical e outros . Assim, antes do 
começo da canção há toda uma corrente de sons (representada pelo signo 

1 no pentagrama) cujo referencial básico é o ato de fumar (ato que, por 
sua vez, é uma forma de "aquecer" o "sopro respiratório", isto é, dat-lhe 
vida, para longe de toda frieza) . Ocorrem aqui, fundamentaln1cnte, aspi
rações e expirações de fumaça, bem como pigarros (representados na trans
criação pelo signo ~ ) , "traduzidos" por Mp como uma marca especia
líssima do ato de fumar, tipo de cumprimento aos 'mãma'é'. Por outro 
lado, ao final do discurso musical (o que codifiquei pelo sinal r ), a 
conversação lingüística novamente se restabelece, começando pela inter
pretação do pajé central com "dono do doente" (Ew), a partir do que se 
entabola de novo a prática verbal entre todos os pajés, generalizando, assim, 
depois, a conversa. 

Estruturalmente, pois, o discurso musical em análise tem seu início 
intermediado pelo fumo coletivo dos pajés, seu término sendo marcado 
pelo reinício da conversação do pajé condutor da cerimônia com o "dono 
do doente". Seu texto propriamente dito tem duas partes: a primeira, onde 
se faz referência aos gêmeos Sol e Lua e ao 'mãma'ê' alíyu' (em Yawa
lapití; em Kamayurá: 'yuta'yaraok'), ao tempo em que se marca o ato 
respiratório ('háhue'), metáfora anímica . Quanto à segunda parte, note-se 
a alocução: "eu disse que sou 'alíyu' " . Observe-se que os gêmeos Sol 



164 Raf acl J . de M . Bastos 

e Lua ("netos" de Mawuatsiní, o grande herói criador xingüano) são iden
tificados na mitologia concernente como arquétipos de pajés, infalíveis na 
arte de curar 17 • Por outro lado, noto que Sp, nos seus depoimentos durante 
seu enfeitiçamento, declarava sempre que um dos 'mãma'é' que lhe es
tava roubando a alma era 'yuta'yaraok'. 

~ 

Ao que a análise perfunctória faz parecer, o cerne da presente canção 
está na junção dos gêmeos (note-se o ponto culminante melódico da pe9a, 
dó sustenido, no dual em referência) com o 'mãma'é' 'alíyu', responsável 
pelo roubo da alma do enfermo. Retomo a seguir a descrição do 'Pa
yemeramaraka', antes referindo, no entanto, que a grande diferença que 
pude notar entre as execuções Kuikúro e Kamayurá do ritual em análise, 
do ponto de vista musical, foi a maior fusão entre as partes do pajé central 
e dos demais, conforme realizadas, as canções, por esses Tu pi. Junto a 
isto uma talvez maior proficiência Kamayurá nos cantos, Ks tendo sido 
acusado, por diversas vezes, de ter "errado" canções e seqüência de can
ções. A diferença crucial, no entanto, não se deu no plano musical, se 
evidenciando claramente no momento da expedição para a busca da alma 
do paciente. Inicialmente, observe-se que dela participaram oito pajés, 
sendo que, quanto à construção da "imagem", duas destas foram feitas. 
Já no "chamamento da alma", a disposição espacial adotada também foi 
diferente, havendo um núcleo (constituído por dois pajés: Mp e Wh) 
central, envolvido pelos outros pajés formados em círculo, conforme a 
figura abaixo (veja a página 158 para comparações): 

(floresta) 

o 
(roç~ 

(aldeia 
o Wb 

s 
#' eo 

o ºut j 
ro a s p 

o (floresta) 
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conforme se . vê na página anterior, Mp, condutor da sessão, postou.:.se de 
quatro, no meio do caminho, de costas para a roça, Wh (seu "segundo", ime
diato) tomando a posição simétrica, de face para a mesma. Cada um deles 
tinha uma "imagem" na mão, que era defumada de quando em vez, de espaço 
a espaço Wh se aproximando de Mp, quando, então, as duas "imagens" 
eram juntadas. Quando, já em fila, voltaram para a aldeia, cantando e 
proferindo as expressões de "guia de alma" e de "distanciamento de 'mã
~a'é' ", Wh, em determinado ponto do caminho, saiu da formação e rapi
damente· escondeu a sua "imagem" em uma moita. De volta à casa, tudo 
se passou mais ou menos como no dia anterior, completando-se, o ritual, 
com o repasto dos pajés ao centro da aldeia. Tudo, também como no 
dia anterior, pela manhã, concluindo-se por volta de meio-dia. À tarde, 
no entanto, evidenciou-se outra diferença importante, os paiés Kamayurá 
tendo realizado outra sessão de 'néfue', acompanhada, em seguida, de outro 
'Payemeramaraka', idêntico ao matutino mas dedicado à busca da "alma'~ 
que Wh, pela manhã, escondera no mato. 

Concluído, de tarde, o ritual do segundo dia - com outro 'Paye
meramaraka', como se disse -, à noite se passaram feitos importantes. 
Sp narrou ricamente aos circunstantes suas peripécias com os 'mãma'ê', 
especialmente registrando os colóquios que agora estava mantendo com 
Akyky (" 'mãma'é' macaco guariba"). Dizia que os Kuikúro "po
diam aprender a fazer pajelança direito", usando duas "imagens" e. 
não somente uma. D.zia também que, antigamente, "imagem" do 'Paye
meramaraka' Kamayurá era· grande, "tamanho mesmo de gente". Durante 
esta narração, subitamente Ew foi possuído por Akyky, tendo corrido 
celeremente para o mato, de lá voltando, depois de algum tempo, cantando 
músicas deste 'mãma'ê', assim doadas a Sp. Este, depois, também possuído, 
por Tupã (mãma'é' cujas principais epifanias são o raio e o trovão), 
tentou também sair ao mato, no que foi impedido por todos, que o jul
gavam . demasiado enfraquecido para esta incursão. A noite foi longa 
neste tipo de acontecimentos, Sp pontificando ao expressar suas novas 
aquisições de "espíritos tutelares". 

No dia seguinte, passou-se o mesmo tipo de ritual, com dois módulos 
(matutino e vespertino), para suas "imagens" . Wh - lembre-se que o 
mesmo Wh, objeto preferido de acusações de feitiçaria por parte da aliança 
Sp-K -, agora, tomou a posição de condutor, Mp e S secundando-lhe. 
Ao seu final, Sp foi considerado quase que completamente curado, em · 
convalescência já. Tanto -isto foi verdade que, no dia: seguinte, houve 
consenso de que não se fazia mais necessário outro 'Payemeramaraka'. 

Pela tarde, deu~se outro episódio de possessão de Sp, desta vez in
corporado por Ayangu. De borduna na mão, ensandecido, saiu Sp corren-



166 Rafael J . de M. Bastos 

do pela aldeia, de casa em casa. Seus irmãos Kn e Ap seguravam-lhe 
o corpo, tentando controlá-lo no seu afã de golpear algumas pessoas que 
ele (Ayangu) acusava de serem 'mãma'é' bravos. Isto fazendo, passou 
por todas as casas de Eymakapúku, de ond·e todos saíam correndo, amea
çados. Noto que, neste procedimento, proferia, Sp, ameaças de execução 
aos feiticeiros em geral e àqueles que lhe estavam produzindo a doença. 

Observo que durante todo esse tempo, nos intervalos dos 'Payemera
maraka', continuava, K, a tratar do enfermo com ervas, aplicadas direta
mente em contato com o local das costas de Sp atingido pela flechada de 
Wk. Cada dia que passava, a pontada ia diminuindo, sendo que, ao final 
dos 'Payemeramaraka', quase já desaparecera. Fique claro aí que enquanto 
que o "canto da comunidade dos pajés" tratava da alma do enfermo, a 
fitofarmacologia de seu cunhado aplicava-se a um feitiço específico, tópico. 

Pouco a pouco, com o passar dos dias, Eymakapúku foi-se esvaziando 
de Kamayurá, só permanecendo seus irmãos Ew e. Tw (com suas famílias 
nucleares) e um genro ~ que pescava para a casa de Sp. Noto que este 
genro é filho de Wh . 

Os-dias seguintes conheceram um grande festival de doações, por Sp, 
de rituais a seus escolhidos. Tendo Sp, durante sua doença, adquirido um 
grande número de 'mãma'é' - dos quais passou a ser 'yayat", "patro
cinador" -, durante certa noite foi formalmente investido dessas suas 
novas identidades sociais, através de cerimônia específica. Do páteo da 
aldeia até sua casa, junto à sua rede, os homens, em duplas, iam entregar
lhe a titularidade dos rituais de cada 'mãma'ê' adquirido, sendo que, ao 
final, Sp recebeu um total de nove festas, a saber: Ayangu, Peru, Tupã, 
Akyky, Wakure, Yaku'i, Tawurawãnã, Ayuru e Yuta'yaraok. Investido, 
nesta noite, pela comunidade masculina da aldeia, dessas identidades, nos 
dias seguintes foi distribuindo-as a pessoas cruciais na sua rede de rela
ções . Noto que esta distribuição, implicou na escolha, por Sp, de novos 
"patrocinadores" e "oficiantes" para essas cerimônias . Observo que as 
pessoas escolhidas foram basicamente seus irmãos (Kn, Ap), sobrinhos 
cruzados (filhos e filhas de K) e cunhados (irmãos de sua esposa e das 
esposas de seus irmãos) . 

Nos dias seguintes, ao tempo em que Sp convalescia, a aldeia presen
ciou a realização dos rituais acima registrados, o que não pude observar 
por completo pois deixei Eymakapúku em seguida, antes tendo presenciado 
a reintrodução de Sp na "roda dos fumantes", em final de tardinha, quando, 
então, passou, o mesmo, a ser considerado curado . 

A seguir, passo à parte final deste trabalho, dedicada a reflexões 
sobre os principais nexos Kamayurá, xingüano e Tupi da presente etno
grafia. 
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ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS 

Do ponto de vista Kamayurá e xingüano, há alguns fatos que me 
saltam imediatamente à vista nesta etnografia: inicialmente, o da política 
como domínio por excelência do xamanismo e da feitiçaria. Uma política, 
no entanto, que recorta desde as facções internas de cada aldeia xingüana 
- destas aqui imediatamente estando envolvidas: Kamayurá, Yawalapití, 
Mehináku, Waurá, Kuikúro e Trumaí .-, até os xingüêses Kayabí e Txikão, 
atingindo, mesmo, o mundo dos brancos! Quanto a este, note-se a difusão 
nacional e, mesmo, internacional do prestígio de xamãs como Sp e seu 
irmão mais velho Tk. O caráter, portanto, meramente intratribal ou, 
mesmo, exclusivamente xingüano desta política é simplesmente uma ilusão, 
tanto quanto também fica evidenciado como ilusório o cunho "pacífico" 
e, por assim dizer, "simétrico" das relações sociais no Alto Xingu como 
um todo. Note-se que este processo tem uma longa história interna, não 
podendo ser nem reduzido, puramente, à cronologia presente, nem, por 
outro lado, a influências e interferências dos "caraíbas", relevantes, no en
tanto. Interessante refletir a que vem tanta política no Alto Xingu, am
biente onde - ao menos na estação das chuvas -, considerada a demo
grafia, há uma relativa abundância de recursos naturais. O quê, então, 
que o xamanismo e a feitiçaria procuram controlar aqui? 

Um segundo ponto saliente a partir dos dados - consistente com o 
primeiro - é -o da não-congruência das execuções rituais xamânicas de 
tribo para tribo, o que, aliás, pode ser verificado, ao que me parece, para 
toda e qualquer execução ritual xingüana, com os seus correspondentes 
sistemas culturais. Observe-se que em longas conversas mantidas com 
Sp e outros informantes Kamayurá, Yawalapití e Kuikúro pude efetiva
mente ver evidenciada uma longa série de diferenças, mais ou menos im
portantes, entre as referidas execuções, o que já pude também estabelecer 
para outros ritos, como o Yawari, por exemplo. Quanto ao xamanismo 
- tomado o 'Payemeramaraka' como eixo de referência -, mesmo des
contando todo o etnocentrismo das afirmações Kamayurá de que os Kui
kúro "ainda o estão aprendendo", o que claramente se nota é que, do 
ponto de vista estritamente musical, tal rito é Aruak, sendo que, quanto 
às liturgias de outros canais, sua origem Tupi é mais ou menos definida 
Neste sentido, note-se ainda como a música parece muito mais incorporada 
a uma xingüanidade genérica do que os ofícios co-ocorrentes . 

Sem dúvida alguma, a questão da homogeneidade-heterogeneidade no 
Alto Xingu tem no eixo histórico um de seus fatores determinantes, a 
problemática da fidelidade lingüístico-cultural dos grupos xingüanos sendo, 
então, a este respeito, uma indagação crucial, não tanto pelo lado cultura-
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lista que tem - que não pode ser, no entanto, . descurado . __. mas, tálvez 
fundamentalmente, pela senda que propicia ao pensamento na direção de 
tentar resga~ar a originalidade de cada grupo local de per se no. processo 
de xingüanização. Uma antropologia dos Tupi xingüanos e xingüêses será en · 
tão, aqui fundamental, .podendo também, por outro lado, trabalhar subs
tancialmente na direção da pretendida antropologia dos Tupi contempo
râneos. 

A etnografia apresentada propicia o levantamento de uma razoavel 
mente grande lista de elementos (e relações entre elementos) freqüente
mente registrados na atnologia do xamanismo Tupi, tarefa que, no entanto, 
me permiti aqui não realizar senão rapidamente . É evidente que ·a mesma 
só poderá ser efetivada adequadamente dentro do contexto que, exata
men~e, se almeja com o desencadeamento do "Projeto Tupi", envolvendo, 
portanto, volta a campo. · 

.. . A expedição Mehináku à aldeia Yawalapití trouxe para esta a acu· 
. - r 

sação implícita d~ acolhimento de um feiticeiro. Sp - membro de grande . 
prestígio · de, seguramente, um dos mais numerosos 1 e fortes grupos de 
irmãos do Alto. Xingu -, com o seu poder xamânico, devolveu a acusaçã 
de causa de infortúnio aos próprios acusadores. A disputa, então, de cre
dib~lidade se colocou, o que, quanto a Sp, se expressou em perda de subs
tância, ao mesmo teDJpo atingida, esta, por malefícios de outros oponen
tes. Entrou, Sp, assim, em crise, exatamente como Tk, seu irmão mais 
velho, quando do 'Payemeramaraka' de 197 4, na aldeia Kamayurá. Sua 
c~ise foi, no entanto, tão poderosa, que dela pôde ele sair extremamente 
mais forte, aquisição de poder que envolveu a arregimentação, em tomo 
de si, não só de toda a comunidade de pajés de duas aldeias · de grande peso 
na trama xingüana (os Kamayurá e os Yawalapití, estes últimos com os 
seus Kuikúro residentes), mas também, e relevantemente, de suas capa
cidades pessoais de ser um pajé "feito por 'mãma'é' ". Note-se que, em 
Kamayurá, a palavra 'paye' ("pajé") - um aumentativo de '-pa', vocati
vo para F? - é usada, pelos pajés, não só vocativamente entre si, como 
também, desta mesma maneira, para chamamento aos 'mãma'é', vistos estes, · 
assim, eles mesmos, como xamãs. O 'Payemeramaraka', assim, foi para 
Sp um ·ritual. de cura onde era ele, ao mesmo tempo, paciente e agente, a · 
comunidade de pajés à sua volta funcionando antes como suporte legiti
mador. Do ritual de 197 4, em lpawu, envolvendo a Tk - em crise de 
credibilidade também depois de uma sessão de "ver e ouvir" -, lembra
-me especialmente o fato de eu, preocupadíssimo Cóm o enfermo (sua 
"saúde" ) e com r suas ~'despesas" de pagamento, aos pajés, de vá.nas e 
várias panelas, colares, miçangas etc), ter me dirigido a X, seu primo para
lelo, dizendo: "coitado, X, de Tk; está tão fraquinho e ficando tão 'pobre'!" 
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A isto me disse, então, o amigo X: "que nada, Rafael, isso él assim mesmo. 
Depois disso tudo, Tk vai ficar mais 'rico' ainda". E ingenuamente mais 
eu, ainda: "por que?", ao que concluiu X: "porque", então, todos acre
ditarão mais nele ("vendo e ouvindo") e suas 'consultas médicas' serão 
muito mais numerosas e 'caras' ". 

A questão da crença no "outro mundo" não é somente do etnógrafo, 
indubitavelmente os xingüanos partilhando a dúvida nossa da credibilidade 
não propriamente do "outro mundo", mas daqueles que, humanos, fazem 
o trabalho de intermediá-Io com relação a "este munqo" . A etnogi:-afi" 
apresentada é exemplar no isto? apontando, a cada passo . Talvez mais 
inteligentemente do que o comum de nós, no entanto, esses _índios não 
refletem sobre a questão em análise de maneira desbragadamente positi
vista, envolvendo-se, deste modo, em demasia, em ·indagar-se se "existem" 
ou não esses seres formidandos que são os· 'mãma'ê', ou se, por outro lado, 
os pajés e feiticeiros são, mesmo, pessoas cujas atividades mereçam crédito. 
Não. Os xingtianos preferem, muito mais politicamente, atuar no controle 
das forças "desse mundo" que atuam na direção do "outro" - ele "exis
tia" ou não -, mais ou menos assim como ensina Calderon de la aarca 
com a sua máxima: "Yo no creya en brujas, pero· que las hay, las hay". 
A diferença, assim, entre M e Sp se evidencia na medida exata da repre
sentatividade e qualidade de seus dramas, não tanto, portanto, na objeti
vidade (ou crença de) dos mesmos. 

, 
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AP:e.NDICE 

TEXTOS DE CANCõES DO 'PAYEMERAMARAKA' 

Os textos abaixo estão registrados de maneira resumida, eliminadas as repe· 
tições que sofrem no canto. Estão organizados cronologicamente, por dia de 'Pa· 
yemeramaraka', até o segundo dia. Suas traduções são tentativas e fragmentárias. 

19 dia (Ks, Mt e S) 

- dentro de casa e durante a expedição: 

'hãhue' 
'numéri' 
'm' 

"fonetização onontatopéica de expiração" 
"meu trabalho" (em Yawalapití, "no claro": 'numári) ts 
"nasal bilabial sonora" (indica expiração) 

- recepção pelo pajé "dono do doente": 

'háhue' 
'm' 

' 

··conforme acima" 

"idem" 

'e"nú' 
'yatamá' 

"céu" 
"pajé'' "pajé do céu" 

'nuyakáhe' 
'kawáka' 
'miná' 

"meu doente"..____ 

"está diferente~ "o corpo do meu doente está diferente" 
"corpo"-

'nuayú' 

29 dia (Mp, Wh e S) 

- manhã: 
dentro da casa: 
conforme pãgina 162 

"meu chocalho" 

durante a expedição e recepção por ·Ew: 

'háhue' 'idem" 
'm 'idem" 

'kámi' 
'wirá' 

"S~l" - :;:>"pássaro do Sol" (animal de estimação do mesmo) (19) 
"passaro" 



'nakamá niwayé' 

tarde: 

-- dentro de casa: 
'háhue' 
'm' 
'nakayú' 
'nátu' 
'nawáni' 
'natsiakutá' 
'witsú' 
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"não vai morrer não" (em Yawalapití, "no claro": 'átsa 
akãmapá') 

'idem" 
'idem" 
"eu estou descendo" 
"primeira pessoa do singular, pronome" 
"meu canto" (eu Yawalapití, ''no claro": 'napani') 
"curou" (em Yawalapití, "no claro": 'atsiakutapá') 
"você" (em Yawalapití, "no claro": 'tísu') 

- durante a expedição: 
'háhue' e 'm' conforme anteriormente 
'nuwíra' ''meu pássaro" (em Yawalapití, "no claro": 'nupíra') 
'Kamina'ü' "dual para Sol e Lua" 
'amurina'ú' "dual para Sol e Lua" 

- recepção por Ew: 

'háhue' e 'm' conforme anteriormente 
'witsukúhu' "bem-te-vi" (em Yawalapití, "no claro": 'itsukú') 

( 
'kawíkari' 
'yatamá' 
'walahóri' 

"vergonha, respeito" (idem, ''no claro": 'kawíka') 
"pajé" 
"interrogativo" ("o que?") (idem, "no claro": 'kana'úri') 

NOTAS 

( 1) - Em princípio e de acordo com Rodrigues ( 1972, 1982), o rótulo 
''Tupi" aqui se aplica à família Tupi-Guarani desse tronco lingüístico. Com relação, 
pois ao Alto Xingu, os Kamayurá, Kayabí e Awetí, estão incluídos no mesmo, 
o que não acontece, no entanto, com os Jurúna (língua Jurúna, da família de 
mesmo nome, de acordo com Rodrigues), mais distanciados desse eixo de refe
rência. Quanto a gentílicos, para aP<>ntar sociedades, subsociedades etc, habitantes 
do Alto Xingu, tenho usado os seguintes: xingüano (conforme o uso costumeiro), 
xingües (para substituir "não-xingüano", "marginal", "intruso") e xingüense (para 
referência à sociedade de todos os habitantes indígenas da região) . Meu trabalho 
no Alto Xingu se baseia na permanência de cerca de 15 meses na área, princi· 
paimente entre os Kamayurá e Yawalapití, isto nos anos de 1969, 1974 e 1981, 
daí tendo resultado os seguintes títulos aqui referidos: 1978, 1980, 1981 e 1982, 
além de minha dissertação de doutorado (sd), em preparação. 

(2) - A escrita das palavras Kamayurá aqui está de acordo com Menezes 
Bastos ( 1978), aspas únicas (') sempre as envolvendo, sendo que as traduções 
levam aspas duplas ("). 

( 3) - Sobre o tema, conforme Menezes Bastos ( 1980 e sd) . 
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( 4) - Sobre o rito do Yawari. objeto central de minha dissertação de douto
rado, conforme também Galvão (1950) e Menezes Bastos (1982), além da funda
mental contribuição de Monod-Bec.quelin (1975, 1978 e 1980). 

(5) - Apesar da xingüanização mais recente dos Kayabí com relação à dos 
Jurúna, tradicionalmente "intrusivos" no alto Xingu, acredito numa maior proximi
dade lingüístico-cultural dos primeiros, do que dos segundos, no que se refere aos 
Kamayurá e, mesmo, Awetí. Noto, no entanto, que tal posição é meramente um 
palpite. ; ) 

( 6) - O gentílico auto-atribuído dos Kamayurá ('apvap') é por eles mesmos 
traduzido como "AouPles que ('-ap') Ouvem ('anv-')". o que. no entanto. de acordo 
com Rodrhrues ( 1982a). seria uma etnoetimolot?ia historicamPnte falsa. o termo 
'apyap' dos Kamavurá tendo . relacão com a o a lavra o~ra "ge:ntP." dos Tupinambás. 

(7) - Sobre o tema, conforme. oor exemnlo. Kanlan (1977) . 
(8) - Re~stro oué uma das conclusões mais unânimes do "TT Encontro Tuni" 

foi a de que a música é talvez o sistema "mais imoortante" no sentido da efetiva 
compreensão dessas socie<lades, isto juntamente com a cosmolom~. Q _xamanil'lmo etc. 

(9) - Por auestões éticas. omito aqui os nomes das pessoas envolvidas em 
toda a trama política subentendida pela etnografia registrada . Quanto à categoria 
"paié de ver e ouvir". observo que apesar de, em todas as aldeias xinl?iianas, haver 
muitos pajés. só um deles - via de regra, o chefe político de maior peso - pode 
"oficialmente" praticar cerimônia de "ver e ouvir". que conduz à localização do 
feitiço e à identificação do feiticeiro. 

(10) - Noto que Kn. irmão mais moço de So e pajé iniciante de especia
líssima sensibilidade - sonha muito, tem muitas visões etc - . revelou-me seu 
desejo de, em futuro próximo, mudar-se para a aldeia Kuikúro, de onde a família 
de sua esposa é originária. Delicadamente, fez-me entender que Eymakapúku, 
onde já reside Sp, não era propriamente um futuro promissor para outro grande 
pajé. 

( 11) - Segundo· depoimentos nativos por mim recolhidos, a saga dos Villas
·Boas no Alto Xingu - a qual não falta o cunho de ''engenharia social",. com 
grande poder de eficiência -, os colocam como "afins" dos Kamayurá e "con
sangüíneos"' dós·. Yawalapití, .. sem dúvida alguma esses heróis tendo o - poder de 
intermediar as relações de aliança e, às vezes, de quase ruptura vigentes entre 
essas duas tribos xingüanas. 

(12) - Eymakapúku pode ser considerado uma espécie de microcosmo xin
güano, sem dúvida alguma, aí estando uma das razões fundamentais que a tornam 
capaz de intermediar as relações intertribais e interetnicas na área (conforme também 
Viveiros de Castro, 1977): através de aliança matrimonial, tem acesso ao poder, 
especialmente o xamânico, dos Kamayurá; via inteligente jogo de barganhas mútuas, 
domina o poder estatal protecionista (FUNAI) do Parque; por intermédio de in
trincada rede de relações de parentesco e de matrimônios, assim como de preitos · 
mútuos de gratidão, consegue aliar-se a todas as outras aldeias xingüanas . Para 
completar seu poder no Parque, falta-lhe apenas dois pontos, cruciais no entanto: 
o controle indígena das relações com a Força Aérea Brasileira, monopolizado 
pelos Kamayurá; e um acesso mais definitivo aos xingüêses, o que, segundo parece, 
é inviável sem a aliança que mantém com os Kamayurá. 

(13) - Pelos dados versando os índios Waurá, agradeço à colega Emilienne 
Ireland, sem, no entanto, responsabilizá-la por minhas interpretações. 

( 14) - A vinda a grandes cidades brasileiras de membros das tribos xingüanas, 
explicitamente para a venda de peças de artesanato é o expediente atualmente 
usado no Alto Xingu para a consecução de manufaturados "civilizados" (bicicletas, 
aparelhos eletrodomésticos, panelas metálicas etc) . Isto indubitavelmente, ao tempo 
em que lança os índios em negócios que não dominam senão mui superficialmente, 
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tem feito, de maneira cada vez mais acentuada, com que os mes.mos .. d.edicam 
grandes parcelas de seu tempo à produção de excedente comercializável. Tal fato, 
por;, ou\ro·. :laçlo; · anac~.o·niza,: ·o p9der prótecionist.a local . da F,l.JNAI . -:--- reforçando, 
complementarmente, o da "Artíndia", federal -, ao tem~o em · que. vem criando 
alguns conflitos entre os poucos especialistas nesses negócios e· o restante de suas 
tribos . Finalmente, como a produção em comentário é "em massa" . e para "caraíba 
ver", os padrões tradicionais de todo esse artesanato! ficam seriamente prejudicados. 

( 15) _..;Sobre o tem à da mÓsica xingüana, 'especificamente a K·amayurá, conforme 
meu trabalho Menezes Bastos ( 1978). .. 

_ . ( 16) -:-- Quanto à transcrição, conforme as seguintes convenções próprias, 
aléin -das ºgerais (veja »Nettl, .: 1-964) ·: -~ .. :'. -sôns . de ~ aspiração :e expiração ·de fúmaça, 
pigarros ( f , conforme adiante), voz de "giro" de chocalhos e, genericamente, sons 
respiratório-estomacais ("arrotos", por exemplo: '- ; háhué indiviso (Tutti) -
impossível a discriminação do "solista"; r : sons de pigarros (uvulares .senoi:~; ~ais 
fricativas, pelo menos); r : conversação lingüística cerimonial ("padronizadaº). 
As "'al.teraçõe's" (~ustenidos ~· e.te}: _dizefl'.l · · r~speito . soqie~t~ aos .. s.o~s a . que· estão 
apljcl:!-das-. Uma . chave honzontçil, en~olvendo . uo:ia . f~gura duratt,va, informa a 
duração total do trecho . e'nvolvido . . ?': . pa'ss'agem . obscura . pata o transcritor 
(texto e música). '\1\1 · som flutuante., Os n_ymeros aci-~a .do pentagrama 
estabelecem o "andamento" do trecho (mudança de "a'nmento" sempre co'nfínua, 
nunca ._.discreta). · Sublinhadas· de . sílab~s .<(-· ) : àceiítos métricos ; · . 

. . . ' . . . ~ .. . ' 

(17) - O texto lingüístico da música "xinguana é, · pór assiin dizer, uro 
"resumo" dos textos míticos correspondentes, destes extraindo apenas . as . ~~palavras .. 
chave" (personagens e relações entre personagens). O seu caráter 'de'· gesta (con
forme }Iola,:nda. Fer.reira;· só), , por:t.~nto. : me p~rece indt1~it~ye_l1 · C:i.so . se pense os 
~-'feitos .guerreiros'.' q'!!le .narr.a~ de. acq,rdo .co;m ~ - et,iqueta . .xiy;igüai:ia. da "pacificidade". 
Veja Agostinho ( 1_974 )_· para uma · colefâriea de ·mi,os . xingü~no~·· 

' • • •' ,, • < • • ' ' . ~ • • • • • • • ; ' • 

(18) - A escrita .Qas .. palay_ras . Yawalap~tí .. - .. ~ípgua :qµe .~ão conheço -
está de acordo com Vive·iros de Castro (1977), sendo que ds sons i e r são 
aqui notados, respectivamente, como y e r. Acento está indicado pelo nosso 
acento . a·gúdô ' .('} . .' . . ; · · ·· ' · · ., .. · "' · · · ·· " 

' • A ' • "• • •' ' I ' ' ' ... ,, \ 

.~ .·· (19) :.__· :Ein · determinada passage·m .desta" 'peça, ":ocorré ·uril:· fato : extremamente 
interessante do ponto de vista lingüís1fuô :: Mp está· .cat&tando a. 'gesta'.· do 'kámi wirá', 
ao pé da letra, "pássaro do Sol", sendo ele, na realidade, um "animal de esti
mação'' ('heymap', em Kamayurá) dos gêmeos Sol e Lu~~ · com9 e.s~es, · tatµbéfil 
um "grande pajé", modelar. Nesta passagem, no entanto, Mp (que é Yawalapití, 
mas ·residente ·em. Ipawu desde adol~cente} caqta, : ao invés d.e . 'ká.miwirá', 'kãmity 
wyra', ·que, "em Kamayurá, diz, áõ "pe da letrá: ''pássaro" J'Wyra') chocálh:o'" ('kã
mity'). A ocorrência, no entanto, não se repete, : não deixando· de ter, porém, 
~eu . inter~se, gue , me lem~ra o _fa~o de no Brasil,, durante a época em que, nas 
tgf,eJás : .. éatólicás se .;:cantava em·~ ·Lat1m;.E .. os·· ·fiéis, iletrados • càntat~m,''. por ·'exemplo, 
"pescadores" e não "pecatoribus"'. . D .. , ,_., / .. -}::· f!i ,,, .. , .. : ~: :. .. .. . 
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