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RESUMO 

Esta dissertação trata das crenças dos Índios Kayabi do Par 

que Indígena do Xingu e especialmen t e da medicina xamanistica pra

ticada por este grupo, embora sejam apresentadas tambêm algumas a

tividades não-terapêuticas dos xamãs. 

No que diz respeito ã medicina xamanistica, são abordados o 

processo de diagnose e os rituais te·rapêuticos: "reza" e maraká 

Estes rituais estão apoiados em duas modalidades vocais de comuni

caçao com o sobrenatural - recitação e canção - que são descritas 

e analisadas. Exemplos da recitação e das canções xaman1sticas Ka

yabi estão gravados em fitas K7 que acompanham o texto. 

Os rituais xamanísticos são interpretados neste trabalho co-

mo mecanismos de restauração de situações sociais percebidas 

desajustamentos no curso de vida dos indivíduos. Com relação 

como 

-as 

modalidades vocais destes rituais, ensaia-se uma tentativa de com

preensão de seu papel na veiculação de mensagens sobrenaturais. 
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INTRODUÇAO 

, ' , 
DA MUSICA AO XAMANISMO E DO XAMANISMO A MUSICA 

A pesquisa de campo ê o momento em que os interesses pes

soais do pesquisador, moldados por sua formação, grau de instru -

mentação teórica e por sua biografia são confrontados mais direta 

mente com uma realidade particular. Oeste confronto emerge pro

gressivamente um objeto de pesquisa, nem sempre o que fora defini 

do, a partir de informações e leituras, na apresentação do proje

to. Estes fatores conjugados são responsãveis pelo rumo que tomou 

esta dissertação, cujo tema inicialmente eleito era a musica. A 

pesquisa de campo fez com que se deslocasse para o xamanismo o fo 

co de interesse, e através deste cheguei ã musica como parte inte 

grante de uma categoria mais abrangente, a de modalidades vocais 

de comunicação com o sobrenatural. 

Esta definição de objeto determinou a forma de apresentação 

dos dados e do que foi possivel interpretar a partir deles: assim, 

descrevo inicialmente alguns aspectos da vida social na aldeia 

onde se desenvolveu a pesquisa, comento sua formação, sua composl 

ção atual e sua situação com relação ãs demais no Parque(Cap1tulo 

!); passo então ao xamanismo Kayabi em seus aspectos gerais, que 

incluem as condições para o surgimento de novos xamãs e a posição 

social destes especialistas, bem como algumas de suas atuações 

(Capitulo !!); apresento em seguida o xamanismo enquanto medicina, 

dos agentes e causas das doenças aos dlagnõsticos e ãs tera pi as 

rituais, onde se Integram as anãlises musicais (Capitulo III); fl 

nalmente, as reflexões sobre o significado social do xamanismo 
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deste grupo e sobre as maneiras de operaçao de suas modalidades 

vocais de comunicaçao com o sobrenatural estão reunidas na ultima 

parte do trabalho (Capitulo IV). 

Em janeiro de 1980 fiz a primeira viagem para pesquisa de 

campo entre os Kayabi, grupo escolhido por sugestão do meu orien-

tador, Anthony Seeger, que jã tinha escutado sua müsica e via 

neste aspecto de sua cultura uma interessante ãrea de estudo an

tropo1Õgico. O Parque do Xingu encontrava-se na êpoca virtualmen 

te fechado aos pesquisadores e a FUNAI me concedeu permissão para 

trabalhar na Reserva Kayabi do rio dos Peixes, no Mato Grosso. E! 

ta ãrea, embora sob sua jurisdição (6a. DR da FUNA!) sempre este

ve, desde as pacificações da dêcada de 50, e ainda hoje, mesmo de 

pois de demarcadas as reservas dos Kayabi e Apiakã, aos cuidados 

da Missão Anchieta, sediada em Cuiabã. Não hã Posto Indígena da 

FUNAI no local e toda a assistência medica, educacional e jurídi 

ca ê realizada pelos missionãrios, moradores ou não da reserva. 

A influência dos trabalhos missionãrios, cujos efeitos -nao 

me cabe discutir agora, se fez sentir aí de forma bastante acen -

tuada. O padre João Evangelista Oornstauder fixou residência per

manente no Posto Tatuy (nome Kayabi para o rio dos Peixes) e tem 

uma ligação afetiva especial com os Kayabi, apesar de ter traba -

lhado entre outros grupos da região. As prãticas do batismo cris

tão, casamento celebrado na Igreja, missa dominical, etc., foram 

levadas ao grupo por intermédio do seu trabalho religioso. A alfa 

betização, assistência de saúde local por enfermeiros índios ou 

irmãs, o ensinamento de trabalhos manuais femininos como costura, 

bordado e outros, constituem igualmente o plano assistencial da 

Missão. Todas estas prãticas atuaram como fatores de mudança. A 
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m1ssão~ paralelamente, valoriza e estimula o grupo a manter s ua 

cultura ttadicional; os 1ndios do Posto Tatuy afirmaram unanimen-

te que os padres e particu l armente o Padre Joio sio 

das festas e da musica Kayabi. 

admiradores 

A despeito disto, os jovens não falam a língua Kayabi, a p~ 

nas entendem~na; não estão muito interessados nas festas tradi -

cionais e sio muito mais entusiisticos ao falar dos bailes 

domíngoj realizados espo~adicamente, onde se dança aos pares, 

moda regional, o foxtrote e o bai~o~ ao som de um toca-discos. 

de 

-a 

Alêm dos moradores do Posto propriamente dito, famllias mo-

nogãmicas nucleares que construíram suas residências em torno da 

casa do Padre João e da enfermaria e escola, hã uns poucos Kayabi 

espalhados rio abaixo, que visitam regularmente o Posto missionã-

rio. 

A pedidos, os Kayabi desta Reserva dispuseram-se a realizar 

Y • 1 - -um awac1 extemporaneo para que eu pudesse ve-los cantar e dan -

çar. A festa improvisada não contou com o apoio de vãrios velhos 

e adultos, que apesar dos convites do capitio, nio compareceram , 

e fui prevenida por comentirios jocosos dos jovens de que senti -

ria medo quando os homens começassem a dançar realmentet quando 

dessem tiros para o alto com seus riflesi e.te. As moças, princi -

-palmente. estavam constrangidas por nao saberem cantar corretamen 

te, pois tinham que repetir nna llngua" as letras cantadas pelos 

solistas; algumas delas relutaram em dançar, com medo de cair por 

falta de prãtica. O coro não deixou de fazer-se presente, entre -

tantot firmemente conduzido por apenas duas mulheres que cantaram 

sem hesitação. 

1 Ritual que celebra as vitõrias de guerra. 
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O pouco tempo passado nesta reserva, a dificuldade de tra

var contato quando se estã hospedado sozinho em uma casa indivi -

dual - eu me hospedara na casa do Padre João, conforme indicado 

pelo capitão - e a aparência de um grupo em adiantado estãgio de 

aculturação me fizeram pensar que nenhuma pesquisa sobre - . mus1ca 

daria bons resultados ali. Mais tarde vim a saber, lendo o traba

lho de G. GrUnberg (que serã fartamente citado adiante e onde i

dentifiquei a maioria dos moradores do Tatuy) e por meio dos Kay! 

bi xinguanos oriundos do rio dos Peixes que hã ainda entre eles 

um xamã, praticando regularmente, fato do qual não pude sequer 

desconfiar. 

Recebi autorização para entrar no Parque Nacional do Xingu 

em 1981, tendo passado cerca de 3 meses em campo naquele ano e 

mais 1 mes e pouco em 1982, sempre em uma única aldeia, por acaso 

aquela aonde estão os Kayabi que vieram do rio dos Peixes e onde 

fui conduzida pelo chefe do Posto Diauarum, Mairawy Kayabi, quan

do da minha chegada ao Parque. Embora sempre estivesse tentada a 

experimentar morar em outra aldeia Kayabi xinguana, particularme~ 

te a de Pepori, por quem fui convidada e onde imaginei poder ter 

acesso a outras informações sobre xamanismo, nunca saí da aldeia 

Capivara; em grande parte porque ela ê de fato excelente local P! 

ra o pesquisador, onde não precisava me preocupar com alimentação 

ou guarda dos pertences e onde todas as pessoas tinham disposição 

para me receber e escutar perguntas; além disto, temi ferir meus 

informantes elegendo outros em seu lugar. 

De qualquer forma, em pouco tempo de conversa com Pepori • 
fiquei convencida de que os dados sobre xamanismo poderiam ser 

ampliados atravês dele e de seus parentes ou situados comparativ! 

mente. Pepori, ã diferença dos outros xamãs que conheci, encontra 
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-se em uma posição social bastante espec1fica, reunindo os papéis 

de chefe e intermediãrio nas relações com os brancos, sobretudo 

nas relações com a Base Aêrea da FAB no Parque, e com os alto-xin-

guanos. 

Na aldeia Capivara, hospedei-me na casa dos filhos de Do

mingos e do xamã Tymakai. Apesar desta proximidade nunca pude man 

ter uma conversação com este ultimo, que não fala Português. Da 

mesma maneira, as conversas com as mulheres estiveram seriamente 

limitadas pela barreira da 11ngua, pois a maioria delas fala mal 

Português ou evita se expressar nesta 11ngua na frente dos ho

mens. Apesar disto, era com as mulheres das casas de Domingos, Ca 

nisio e Massi que eu passava grande parte do dia, em tarefas de 

cozinha ou afins. 

Participei destas atividades do quotidiano feminino Kayabi 

-nao por necessidade, pois podia me liberar delas sempre que qui -

sesse, mas para tornar mais agradãvel minha estada entre eles.Tal 

participação nunca identificou claramente um papel feminino, pois 

tomei parte de atividades exclusivamente masculinas, como 

para pescar com um grupo de homens, permanecer na casa do 

sair' 

chefe 

ã noite para as conversas dos homens, viajar ao Posto de Vigilân-

eia levando gêneros para venda na cidade, etc. Neste particular , 

o grupo desta aldeia sempre demonstrou grande flexibilidade na 

atribuição de papeis e tolerância para com minhas prõprias difi -

culdades ou inconveniências de ajustamento pessoal ãs normas que 

governam sua vida diãria. 

A maioria das informações sobre o xamanismo foi tomada dos 

homens, especialmente Canisio, Yawari, Kupeianin, Kure, Cuiabano 

e filhos destes, ou do prõprio Tymaka1, por meio de intérpretes . 

As observações diretas não bastam â pesquisa, pois do conjunto 
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de ações e falas que se desenrolam durante uma sessio xamanistica 

apenas uma infima parte me parecia auto-evidente. Alem disto, sa

ber o que se passou entre o xama e um determinado paciente, o que 

foi conversado entre eles antes da sessao e o que foi 

por eles sõ era possivel perguntando sempre. 

decidido 

Minha chegada ã aldeia foi justificada por Mairawy a partir 

da informação por mim mesma fornecida de que eu desejava conhecer 

e gravar a musica Kayabi. Depois de algum tempo soube que se ri a 

realizado um Yawaci especialmente para eu gravar. lndependenteme~ 

te disto, comecei a perceber nas sessões de cura e em definitivo 
-1 -no maraka (nao obstante o interesse do Yawaci} o contexto que g! 

ra e organiza o que me parece, atê agora, o que hã de mais resis

tente na vida musical deste grupo. A partir de então dirigi a pe! 

quisa para o xamanismo Kayabi. 

Para quem vai ao campo procurando musica os Kayabi sao uma 

decepção e foi assim que constatei que suas atividades musicais 

reduzem-se, hoje,ãs sessões de marakã e ao Yawaci, embora no pas

sado tenham abrigado tambêm musicas instrumentais não ligadas a 

nenhum ritual e musicas de outros rituais em desuso. Nada que se 

compare ao mundo sonoro xavante, por exemplo. De inicio, esta 

deficiência •quantitativa'', medida por meus padrões, fez soares

tranha aos meus ouvidos a afirmação de que música é algo muito re 

levante nas sociedades indigenas brasileiras. Se não houver doen

tes e se nenhuma oeasião se colocar para a realização de um Yawa

ci, os Kayabi passam um ano inteiro sem cantar. Ao lado disto, a 

primeira impressão quando se escuta a musica Kayabi em gravação ê 

de monotonia: no campo a audição e suplementada pela movimentação 

1 Ritual xamanístico que serã discutido no Capítulo 111. 



7. 

das pessoas, pelas conversas, pelas impressões visuais da dança e 

por outras tantas coisas que somente a situação viva e não seu re 

gistro pode fornecer e que nunca permitiram que eu achasse monõto 

na uma noite de Yawaci. No gravador e em situação de mera escuta 

as repetições começaram a parecer mais salientes do que todo o 

resto, principalmente se não acompanhava as letras dos cantos es

critos, o que vinha a ratificar algumas afirmações constantes dos 

livros que indicam o alto nível de redundância como uma das carac 

teristicas da musica primitiva, portanto da musica indígena do 

Brasil. Mas a musica dos rituais não é apenas deleite auditivo. 

Os Kayabi do Xingu, tanto quanto os do Tatuy, interessam-se 

por músicas de "caraíba", sobretudo a que chega até eles com mais 

frequência através do râdio: sucessos da musica sertaneja e canto 

res campeões de vendas em todo o Brasil. Não é este interesse,po~ 

tanto, o responsãvel pelo esquecimento ou decadência das prãticas 

musicais do grupo. 

O contato com os jovens foi facilitado pela pritica de "au

las" de aritmética que me foram solicitadas pelos que não freque~ 

tavam a escola do PI Diauarum em l9BI mas que tinham grande dese-

jo de aprender a ler, escrever e fazer contas. Em 1982 a escola 

não estava mais em funcionamento e ,mesmo aqueles que lã tinham es 

tudado passaram a me procurar diariamente para conferir contas de 

somar, diminuir, multiplicar e dividir. Decidi limitar os ensina

mentos ã aritmêtica porque não me sinto capaz de começar a alfabe 

tizar índios. E surpreendente a paixão com que estes "alunos'' se 

entregavam ao aprendizado dos números, sem grandes perspectivas 

de utilização prática em sua vida quotidiana. Com ou sem utilida

de, as ''aulas" improvisadas eram encaradas com a maior seriedade 

por mim e por eles. Criou também maiores oportunidades de conver 
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sas com os rapazes jovens da aldeia e uma forma adicional de re

tribuição pelas informações, alem dos presentes. 

A prãtica de brindar os informantes e anfitriões do antropõ 

logo com presentes, disseminada por todo o Xingu e em outras -a-

reas indigenas, transforma o pesquisador em uma espécie de forne-

cedor obrigatório de certos bens, como anzóis, linhas de pesca, 

tecidos, facas, tesouras, panelas, munição, etc. Se entre os Kay2_ 

bi não hã pagamento por informação, que ê dada com a mesma dispo

sição com ou sem retribuição imediata, por outro lado as exigên

cias de presentes são crescentes e os constantes pedidos bem como 

a preocupaçao em ser equitativo nas distribuições ou guardar para 

visitas de outros informantes são coisas que dificultam a situa

çao do pesquisador. 

* * * 

Nas décadas de 20 a 50 vãrios trabalhos foram escritos so

bre xamanismo dos povos nativos da América do Sul, fosse de uma 

perspectiva inclusiva, examinando caracteristicas gerais do fenó

meno (Mêtraux, 1967), fosse a partir de suas manifestações parti

culares em certas tribos (Mêtraux, 1950; Wagley, 1942 e 1973; Wa

gley e Galvão, 1961; Baldus, 1970; Murphy, 1958; Schaden, 1974) 1. 

Destes Últimos, Mêtraux (1950) tratou de sistematizar o material 

disperso dos cronistas com relação ã religião dos Tupinambã, fa 

zendo uso também dos escritos de 1914 e 1915 de Nimuendaju sobre 

os Apapocúva-Guarani e Tembê. 

Os outros autores dedicaram-se ao xamanismo, cosmolog i a e 

l A f - . s re erenc1as remetem aos textos consultados: alguns 
gua portuguesa ou edições mais recentes dos trabalhos 

s·ão traduções em lín
escritos entre 20 e sn 
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mitologia dos grupos entre os quais desenvolveram trabalhos de 

campo. Em todos eles estão presentes alguns dos temas mais recor

rentes do xamanismo. 

São estes mesmos temas que reaparecem em trabalhos mais re

centes sobre outros grupos Tupi- ã exceção da dissertação de La

raia (1972), que trata de parentesco, economia e ordem po11tica , 

deixando de lado o mundo das crenças e dos rituais a elas liga -

dos~. traçando, apesar. das diferentes perspectivas, uma linha de 

continuidade entre eles. 

Na redação deste trabalho recorri basicamente aos dados da 

minha pesquisa de campo sobre o xamanismo Kayabi. Assim, nos capí 

tulos que seguem, hã poucas referências ã produção etnolÕgica que 

versa sobre o mesmo assunto, exceção feita ã monografia de GrUn

berg (s/d), que permaneceu todo o tempo como referência obrigatõ-

ria. 

-No entanto, a comparaçao destes dados com os que foram re-

gistrados nos trabalhos antes mencionados permite constatar uma 

unidade cultural notãvel entre os grupos estudados. Esta compara

ção insere os Kayabi em um grupo de sociedades que têm no xamanis 

mo o cerne de sua cosmologia e a motivação de uma vida ritual no 

mais das vezes destinada ã cura ou ao benefício coletivo. 

Assume-se, pois, que o xamanismo ê um aspecto de grande in-

teresse no estudo da vida cultural destes grupos, objeto de consi 

derãvel elaboração ideolÕgica ou ritual, frequentemente as duas 

ao mesmo tempo, e dotado de grande resistência diante das pres -

sões de mudança e aculturação. Fala-se pouco, no entanto, sobre o 

sentido da elaboração cultural da vida religiosa ou sobre as ra

zões desta persistência a despeito, as vezes, de condições so

ciais as mais adversas (no que este trabalho não avança em nada 
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com relação aos demais). 

Sobre a resistênc i a do xamanismo, veja-se, por exemplo, a 

observação de Wagley (1942: 287) de que, apesar de todas as mudan 

ças sofridas em decorrência do contato, a vida religiosa dos Gua

jajara pareceu- lhe intacta. Um outro ponto de vista atribuiu, no 

caso dos Tupinambã e dos Guarani, ao massacre da conquista e ã ca 

tequese, pondo em xeque simultaneamente as ordens social e cosmo

lõgica, a intensificação dos movimentos migratórios e o fortaleci 

mento do papel dos xamãs, investidos então de uma personalidade 

messiânica. Como resposta ãs ameaças externas, alguns grupos te

riam, nos primeiros tempos da colonização, exacerbado os valores 

associados ã possibilidade de uma salvação sobrenatural 1 . 

A mesma ideia despontou ainda em um trecho de Baldus, que 

acreditava ser testemunha de uma valorização do xamanismo pelos 

Tapirape, agarrados a um dos baluartes de sua cultura tradicional 

para preservã-la de uma possivel desintegração 2. Entretanto, por 

ter sido entre estes indios que Wagley constatou, mais tarde (em 

1953) o "desaparecimento do xamanismo'', ainda que alguns indivi

duos fossem capazes de curar, Baldus foi levado a concluir (1964: 

326), em contradição com o que dissera antes, que, para estrei

tar suas relações com a sociedade regional, os Tapirape cortaram 

1 "Ce désespoir les aurait encouragês à écouter les prophàtes qui se levaient 
parmi eux et qui leur offraient comme solution la fuite vers la Terre- sans -
- mal ou l'avencment proch3in d'un âge d'or. Si le messianisme Cuarani et Tu
pinambâ êtait dU à des causes internes, il serait peu sage d'ignorer les fac 
teurs externes qui ont certainement crêé um climat propice ã la prédicatioii 
messianiste"(Mêtraux, 1967: 23). 

2 "Certo é, porém, de que a angústia, tenha sido ela consequência das mortanda 
des ou do temor ã vizinhança, não os fêz esquecer, mas lhes pôs ainda mais 
em evidência a importância de uma instituição integradora do mundo TapirapC, 
isto e, do xamanismo( ... ). o xamanismo, apesar de todas as ameaças de de
sintegração social, continuava sendo considerado alicerce da vida, pois esta 
unicamente podia ser concebida formando um todo com o sobrenatural. Estavam 
conservados, pois, padrões decisivos do comportamento tribal" (Baldus, 1964: 
320). 
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as relações com o mundo sobrenatural; em outras palavras, que a 

aculturação deu cabo do xamanismo~ Ati o que pude perceber, tal 

afirmação e ún;ca na literatura. 

Uma outra tentativa de explicar a vitalidade atual do xama

nismo, agora entre os Waiãpi 1 foi 1evada a efeito por Grenand (a

pud Gallois, 1983), segundo quem este fen5meno pode ser 1nterpre-

tado hoje neste grupo como substituto e prolongamento da guerra 

(xamanismo ê uma guerra movida contta os espirítos), em contextos 

onde esta nio desempenha mais o papel central que lhe coube em 

outros tempos. 

Com relação ao xamanismo Kayabi t conforme se verãi sou ten

tada a encara-lo como um dos aspectos resistentes da cultura tra

dicional (não obstante as mudanças ocorridas), sobretudo porque o 

grupo foi pacificado e atendido por missíonãrios catÕlicos 1 ; o xa 

~anismo~ al~m de oferecer uma compreensio do cosmos e explicar o 

lugar das sociedades humanas neste. e talvez por isto mesmot atua 

tambem como um mecanismo de controle social. Atravês dele1 os xa

mãs1 como po~ta-vozes do gtupo9 teafirmam a importância dos tabus 

alimentares, por exemplo, ou das precauções necessãrias ao caçar~ 

1 d" • .. • ... l . ... d" . "d l . ""'f• A me 1 cana xamani.sti.ca na.o exc ui o r 1ec.urso a me 1cl.na oc1 enta c1ent1 i.ca 

2 

o~ a observações empíricas relativas ã causação das doenças. Isto se explica 
pelo fato de ser o xamanismo essenc.ialmeate um corpo de crenças e de tecni -
cas delas derivadas para relacionar-se com o mundo sobrenatural. Neste senti 
do, médicos não rivalizam com xamãs. A presença de agentes religiosost por 
outro lado, introd~~ crenças em deuses, esp1rítos"' concepçÕes de almat etc., 
que diferem muito daquelas peculiarus aos grupos indígenas~ e passa a ofere
cer visões alternativas ou contraditórias das que.st:Ões que iest:ão na base das 
concepçÕes religiosas do mundo. 

Pt"ecauc;Ões mui to semelhantes e.xist:c.m entre. os Munduruc.u 1 para quem cai; ar por 
esportet pelo valor comercial das pQles de animais ou desrespeitar a caça 
ofende seriamente os 11 donos de animaisu ~ cspÍ ri tos p-m:otetore s. Entretanto ~ 
todos os espíritos Kayabi '1donosu de animais podC!lll apare.c:.er :sob fonlla humana 
ou animal,; enquanto a umãe da caça" dos Munduruc.u ~ descrita por Murphy como 
mais propiamente uma força, com vârias •anifestaçÕes: 

11However"' the animal mus t be hi l led primari ly for i ts mcat. Thc 
putcha ài becornes offendcd when a hunter kills any animal except 
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As principais fontes de alimento continuam sendo a agricultura~ a 

pesca e a caça, nesta ordem, mas a dieta do grupo vem se alteran

do pela introdução de criações de porcos e galinhas. Assim mesmo, 

continua em vig~ncia o conjunto de crenças relativas i integrida

de f1sica dos indiv1duos, assegurada por uma obediência ãs restrl 

çÕes alimentares. Certas regras socíais são lembradas pelos xamãs 

em seus diagn~sticos~ o que ~ importante para um grupo que nio di! 

põe, por exemplo, de oradores que se dirijam ã comunidade na pra

ça da aldeia com discursos moralizantes. Não me pa~ece 1 potêm,que 

estas funções do xamanismo sejam consequência das mudanças ocorrl 

das com o grupo ou que aos xarnãs tenham sido @ntregues atribui -

ç~es adicionais para que operem como guardiies da tradiçio. Nio 

deixa de ser curioso que eles recomendassem aos pais de recem-na~ 

cidos que não ligassem o radio em casa, pois faria mal aos seus 

filhos escutar a fala dos caraíba. 

Dentre os temas recorrentes do xamanismo, ressaltam: as 

crenças em um mundo sobrenatural" a natureza deste "outro mundo 11 ~ 

sua situação (geogrãfica, hierãrquica, mitica. etc.) com relação 

ao mundo terreno da sociedade humana; o repertôrío de habitantes 

deste "outro mundo" e sua natureza; a exist~ncia do xamanismo en-

qua nto intermediirio entre natural e sobrenatural; as concepçoes 

acerca da saude, doença e morte dos seres humanos; a natureza da 

pessoa. 

Destes, nem todos foram alcançados pela investigação condu

zida entre os Kayabi~ e a leitura de outras etnografias iluminou 

cont. 
the Jaguar and leaves its carcass to rot, o~ when 8.tl animal is 
killed only for its hide (, .. ,) Beyond this conservation mea:sure 
i t is considered reprehcnsib le to mak.e a j oke about, o:t mak1e. vol 
gar use of" any pari: of an animal that has been k.illed,. for one. 
must ob.s:ervc a certain decorum and respcct toward game11 (1958:15). 
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diversas lacunas no corpo de dados. Particularmente, percebo que 

o mundo sobrenatural dos Kayabi por mim descrito sofreu uma uni -

formização a partir da categoria genêrica de mamaé. Não foram su

ficientemente examinadas as naturezas de diversos sobrenaturais e 

seu estatuto uns com relação aos outros, apenas deles com relação 

aos seres humanos. Como se vê em diversos trabalhos, o cosmos dos 

grupos Tupi estã organizado em uma sêrie de patamares, habitados 

por diferentes seres, com os quais os homens entram em contato 

deliberada ou involuntariamente de diversas maneiras. 

A pessoa humana, por sua vez, decompõe-se em vida em diver

sos segmentos, que apôs a morte transformam-se, desaparecem ou 

tomam rumos específicos, incorporando-se a certas regiões do cos

mos. Estes rumos, por sua vez, são distintos ou se tratando de 

crianças, adultos ou xamãs 1• Como se vê, hã muito o que elucidar 

a este respeito entre os Kayabi. Neste grupo, sobretudo quando 

trato dos diagnõsticos específicos de rapto de alma por seres so

brenaturais, os indivíduos aparecerão como pensados em termos de 

um dualismo corpo e alma (respectivamente aipit e aéan). Esta 

ideia deve ser vista com a ressalva das deficiências do trabalho 

de campo realizado sem o conhecimento da língua nativa. E tal dua 

lismo, se ê que existe, não pode se confundir com o que opõe mate 

ria e espírito, uma vez que hã indicios de que a parte da pessoa' 

que se desloca em viagens sobrenaturais (aéan) tem tambêm uma 

substância invisível. E o que se depreende das afirmações dos in

formantes de que alguns sobrenaturais comem aéan de suas vitimas, 

ou quando este termo e traduzido, para aumento da confusão, por 

1 ºC'est lã [na Tet"ra-sem-males] qu' apres diverses êpreuves se rendent cer-
tains morts prívilégiês, chamans et guerriers. Ce Paradis s'ouvre aussi aux 
vivants qui auront eu le courage et la constance d'observer des rites fati -
gants et qui, guidês par le pouvoir surnaturel d'un chaman, auront découvert 
la route y conduisant" (Métraux, 1967: 15). 
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corpo, ou quando os relatos nos contam que certos sobrenaturais.ao 

atacarem suas vítimas, carregam ao mesmo tempo aipit e aéan. 

Das transformações sofridas pelos componentes •materiais" e 

"imateriais" da pessoa humana, apôs a morte, acreditam vã rios 

grupos que as ultimas serão incorporadas a certas categorias de 

sobrenaturais. Assim, das três classes de Yurupari reconhecidas 

pelos Mundurucu, uma inclui as almas dos mortos por ataques des

tes demônios (Murphy, 1958:17). E possível que entre os Kayabi 

existam crenças anãlogas. As almas dos xamãs possivelmente ingre! 

sam no mundo celeste dos Mait, mas faço esta afirmação com reser

va porque poucas informações foram obtidas sobre as crenças nas 

almas dos mortos. E plausível que elas também interfiram na exis

tência dos vivos, sob a forma de algum esplrito, o que se depree~ 

de do significado dos asonga Suruí, anéunga iúnwsra Tapirapê, a-

zang Tenetehara, anhang Urubu , todos almas dos mortos que 

pelo mato, temidos por assobrar os vivos e causar doenças. 

erram 

Outro tema que perpassa os trabalhos sobre xamanismo entre 

os grupos que estes autores estudaram estã afeito ã prôpria defi-

nição/função do fenômeno, isto ê, a de intermediação entre os ní

veis de realidade natural e sobrenatural. Na verdade, o termo in-

termediação encobre uma série de sentidos: capacidade de entrar 

em contato com o sobrenatural, que não ê exclusiva dos xamãs ; ca

pacidade de comunicar-se com o sobrenatural, dirigindo-se aos re

presentantes deste "outro mundo" ou recebendo suas mensagens, pr.§. 

ria dos especialistas - neste ponto, chega-se aos rituais xamanís 

ticos, ã música, ã dança e ao transe; capacidade de controlar o 

sobrenatural; necessidade de recompor o equilíbrio ãs vezes amea

çado dos diversos domínios do cosmos. Todos estes sentidos estão 

presos ao entendimento do que alguns indivíduos - os xamas - po-
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dem des 1 oca r-se de uma a outra região do cosmos em viagens de suas 

almas, que têm lugar durante o sonho ou durante o transe, e que 

lhes possibilita uma visão extraordinãria. Um trecho de Baldus , 

referindo-se ã descrição, feita por Wagley, da cerimÕnia dos Tap~ 

rapê destinada a "ver Topy•, ilustra bem a associação entre via

gem sobrenatural enquanto excorporação, o sonho como condição na

tural para empreender tal viagem, o transe como busca ativa de 

excorporação e a visão extraordinãria que estes estados propiciam. . . 

No trecho observa-se tambêm a caracterização da müsica xamanisti

ca, pelo autor, como expressão da luta entre o xamã e os espíri-

tos: 

"Alem disso, o xamã tinha de saber sonhar para, em sonho, poder . . 
empreender as grandes excursões a regiões terrestres e celestes . . . 
a fim de localizar aglomerações de caça, conhecer outros fatos . . 
interessantes para a vida da comunidade e trazer espíritos de 
crianças. A mais espetacular dessas viagens era a que se realiza 
va anualmente atê ã casa do Trovão, na êpoca em que violentas 
tempestades com chuvas ameaçavam as novas plantações. ( .•. ) Al
ternadamente, sorvendo fumaça de tabaco e vomitando, desafia com 
seu canto aquele poderoso ente sobrenatural ate, flechado por 
este, 'morrer' na luta, isto é, cair intoxicado, ficando-lhe rí
gido o corpo depois de algumas contorsões. E, portanto, na forma 
ativa do êxtase, quer dizer, na forma provocada fisicamente pelo 
prõprio xamã, que se realiza o processo de excorporação, a alma 
abandonando o corpo para ir ao céu ã procura da casa do Trovão". 
(Baldus, 1964: 322). 

As terapias xamanisticas são tambêm um dos temas que despe! 

tou o interesse de diversos autores, muito dos quais concordam 

em afirmar que estas são as principais atividades dos xamãs. A 

maior ou menor importância do xamanismo enquanto medicina depende 

da medida em que se atribuem causas sobrenaturais para as doenças 
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e morte. 

As perturbações de saude de origem sobrenatural são classi

ficadas geralmente a partir de dois diagnósticos, tal como fazem 

os Kayabi: (1) presença, no corpo do doente, de um objeto ou subi 

tância migicos, ali instalados pela ação de espíritos ou feiticei -
ros; (2) fuga ou rapto da alma do doente por um espírito, que dã 

origem a um definhamento progressivo que conduz â morte (Mêtraux, 

1967:93). Esta teoria extrapola os limites do conjunto de socied! 

desde língua Tupi, encontrando-se disseminada pela Amêr1ca do 

Sul. Entre os Kayabi, estes são os diagnõsticos bãsicos dos xamãs, 

embora acredite-se igualmente que alguns espíritos instalam-seju~ 

to ao doente - na casa, na rede - provocando doenças. Como a tera 

pia indicada nestes casos não difere daquelas levadas a efeito P! 

ra extrair objetos patogênicos do corpo dos doentes - espêcies de 

exorcismos - não abri uma terceira categoria de diagnõsticos. 

As curas individuais com tabaco, cantos, massagens e sue-

-çoes eliminam os males causados por objetos intrusivos. Para os 

ataques sobrenaturais que resultaram na dissociação da alma, fre 

quentemente são executadas danças rituais coletivas 1. Conduzidas 

em muitos casos por não-xamãs, elas têm em comum o fato de serem 

comunitãrias, congregando toda uma aldeia ou vãrias delas (aporai 

Asurini ou porahêi Guarani, por exemplo), Muitas delas, 

não têm finalidades terapêuticas somente. 

~ porem, 

Porem, dentre os temas do xamanismo, hã tambêm aqueles que 

nao encontram ressonância no material Kayabf, como o da feitiça -

1 "In the preceeding discussion of spirit mothers of game enimals , it vas men
tioned that the putcha Bi avenges itself upon hUllUlOS by Stealing their soulL 
This is ona of the gravest afflictions that may befall a Mundurucu, and only 
the performance of a ceremony is suff icient to regain the soul of a •trickcn 
person; ordinsry absmanistic curing technique1 ore inadequate" (Murphy, 19S8: 
26). 
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ria. Estão entre os xamãs, em alguns grupos, os feiticeiros pote~ 

ciais, e sobre eles costumam Incidir as acusações de feitiçaria . 

fazendo uso de poderes anãlogos - como o de lançar sobre alguém 

uma substãncia nociva ou mortal - ê preciso combatê-la por meio 

da contra-feitiçaria, que por sua vez opera por melo de outros xa 

-mas, chamados a anular o mal provocado pelos primeiros. Para al-

guns xamãs, ê reservado o destino de morrer pelas mãos dos compa

nheiros, como feiticeiro (Baldus, 1964:323). 

A associação entre xamanismo e feitiçaria pareceu tão inexo 

rãvel a Mêtraux que este afirmou ser a vitalidade do xamã idênti

ca ã doença dos seus pacientes (1967:91). Tratava o autor, no mo

mento desta afirmação, dos xamãs cujos poderes provêm de ''substãn 

elas mãgicas• localizadas em seu pr5prio corpo, e que lhes -sao 

transmitidas por espiritos ou por mest~es do xamanismo. Mesmo on

de o xamã não possui inatas tais substãncias, nem as adquire du

rante a vida, portanto onde seu poder ê mais propriamente o de C.2_ 

munlcar-se com o sobrenatural, a feitiçaria ê a outra face da moe 

d - 1 a, para Metraux . 

Entre os Kayabi do Parque do Xingu, diz-se que não hã mais 

feiticeiros, personagens do passado ou atuantes entre as tribos 

do Alto Xingu. 

Em relação aos Kayabi, GrOnberg consagrou um capitulo de 

sua w.onografia (s/d:l53-201) ãs crenças e religião destes índios, 

1 
"Quoique admiré, le chaman n'en est pas moins craint. Il est, pat' définition, 
un "porteur'' de fleches invisibles ou de substance magique et, partout, un 
être pourvu d'armes mystiques utilisables à des fins criminelles. Sans ce 
pouvoir nêgatif, le cbaman ne saurait être un guêrisseur. S'il se contente ' 
de nuire aux voisins et aux ennemis desa communautê, se rêputation n'ensouf 
frira pas et il sera considere comme 1e meilleur serviteur de son groupe; il 
ne s'attirera de haine que si ses victimes font partie de sou entourase( .•• ) 
Tout honme-mêdecine se double d'un sorcier capablc de tucr ã distance. Cettc 
ambivalence dans la personnalité du chama.n qui~ ~our aider les hommes, doit 
être capablc de leur nuirc, est une des caracterLstiques les plus frappantes 
du chmnanisme sud-americain" (Metraux, 1967:99-100). 
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que compreende os itens: representações (alma, espiritos, heróis . . 

culturais), xamanismo, magia, feitiçaria e pressãgios, 

(fitoterãpica), marak51 , Yawotei e mitos. 

medicina 

Este autor descreveu três curas observadas em 1966, oficia-

das pelos xamãs Tymakai e Mairerü, em tudo semelhantes ao que re

gistr-ei com a denominação de "reza" no Parque do Xingu. O marakã, 

por sua vez, caracterizado como "canto festivo de conteúdo reli -

gioso" (s/d:l67), não foi incluido entre as terapias, do que dis

cordo. 

Uma contribuição especifica que se pretende oferecer na a

presentação do xamanismo Kayabi ê a descrição das modalidades vo 

cais de expressão deste grupo em seus rituais terapêuticos. São 

poucos os registros fonogrãficos e etnogrãficos dos cantos xama -

nisticos do Brasil, embora a literatura sobre xamanismo esteja 

cheia de referências ã importante atuação sonora dos especialis -

tas. Na verdade, falar sobre o xamanismo entre os Kayabi sem men

ção ãs emissões vocais implicaria na omissão de um dos elementos 

mais fundamentais do desenrolar dos rituais. Neles, não hã indu -

mentãria especial; são poucos os acessórios indispensãveis (taba

co, o apito de osso do xamã); não hã papeis diferentes dos da vi

da ordinãria; não hã preparação do espaço ritual, que e simples -

mente o interior das casas, marcado diferencialmente apenas 

grande concentração de pessoas e pela panela de mingau em 

da qual forma-se o circulo de cantores/dançarinos do maraká; 

pela 

torno 
-nao 

hã diferenciação de grupos - atuam paciente, xamã e familiares des 

tes, ou xamã e cantores/dançarinos, congregados. Portanto, o que 

demarca nitidamente a condição cerimonial destas sessões e a for-

1 - . ~ - . . . 
A forma nasal da ultima silaba nao foi por mim reg1strada. 
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ma pela qual se estabelece a comunicação com os espiritos. As mo

dalidades vocais desta comunicação ê que compõem o plano semanti

camente mais relevante dos rituais xamanisticos dos Kayabi. Os 

aspectos dramãticos e coreogrãficos, como se verã, estão subordi

nados ã recitação ou ã canção. 

Para qualquer observador, a pobreza dos aspectos visuais 

das sessões xamanisticas submerge diante do impacto da expressivl 

dade sonora de uma "reza• ou da complexidade dos conteúdos ver

bais do maraká. 

Em função disto, dediquei uma parte do capitulo III ao exa

me das modalidades vocais. Não poderia fazê-lo, entretanto, sem 

examinar antes os antecedentes de qualquer uma das sessões: o pr~ 

cesso de identificação dos agentes e causas das doenças que culmi 

nam na realização de um ritual terapêutico. 

Uma abordagem da música ritual dos xamas Tupi no Brasil vem 

sendo realizada, no momento, por Bastos (1983), que identifica , 

entre os Kamayurã, dois rituais xamanisticos, o kewere e o º'PªY! 

meramaraka, situados no contexto alto-xinguano de intensa troca 

cultural inter-tribal. Assim, os textos das canções podem apare

cer em lingua Hehinâku ou Yawalapiti. Apesar disto, o autor afir

ma ter encontrado semelhanças significativas entre o maraká dos 

xamãs alto-xinguanos com o mbaraka dos Asuriní. 

Relatando o decorrer de uma cura, este autor passa etnogra

ficamente da identificação do mal que acometera um doente - dis

tanciamento da alma - ãs terapias então aplicadas, em duas ver

sões consecutivas, Kuikuro e Kamayurã. 

Com relação ao canto, Bastos (1983:25) transcreve um deles, 
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considerado típico, jã que as execuções xamanísticas são musical

mente idênticas, diferindo apenas nas letras. Ressalto a semelhan 

ça com o que ocorre entre os Kayabi, onde a musica em sentido res 

trito e suporte ou esqueleto para as mensagens verbais. Afirmar, 

entretanto, que melodia, ritmo, intensidades e andamentos reduzem 

-se ao papel de suportes supoe o esquecimento de que ambos, letra 

e música, andam juntos, e que se inter-determinam em 

considerãvel. Mas mesmo que se faça tal afirmação, ainda 

permanece a interrogação: porque o suporte e musical? . . . 

-proporçao 

assim 

Esta e outras questões, na medida em que progridam os estu

dos voltados para os rituais xamanísticos e suas formas de ex

pressão - de saída, pode-se dizer que as formas vocais, musicais 

ou de outra natureza, vêm sendo assinaladas como importantes -, po 

derão alcançar uma compreensão mais exata. 
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, 
CAPITULO I 

OS KAYABI DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

O grupo indigena de que trata este trabalho ê de chegada re . -
lativamente recente ao Parque Indígena do Xingu, por intervenção 

de Õrgãos diretamente ligados ao governo brasileiro, ã política 

indigenista e de colonização dos interiores mato-grossenses. Os 

Kayabi não participam da chamada "cultura xinguana" 1, embora man 

tenham relações pacificas e estreitas com todos os grupos do Par

que, e possam ser aproximados cultural e linguísticamente dos Ka-

-mayura. 

A história recente deste grupo, que tem como marco um tanto 

arb\trãrio o ano de 1922, da fundação do Posto Indígena Pedro Dan 

tas tprímeiro Posto Indígena do SPI destinado ã atração e pacifi-
. 

cação dos Kayabi), na confluência dos rios Paranatinga e Verde, ê 

explicativa da sua transferêncta para o Parque Indigena do Xingu 

e mereceria um trabalho ã parte. Para um histórico detalhado e de 

profundidade temporal das relações dos Kayabi com a sociedade na

cional ê indispensãvel a leitura da primeira parte do trabalho de . . . 

Grünberg 2. Para o que nos interessa no momento, ressaltamos ape-

nas que, no periodo compreendido entre 1922 e 1982, os Kayabi, jã . . 

em contato intermitente com as frentes pioneiras do Mato Grosso, 

passaram por algumas tentativas de pacificação, ofereceram resis-. . 

tência armada a estas tentativas (_ataque e destruição do PI Pedro . . 

Oantas), lutaram contra os seringueiros que penetravam em seu ter 

l -Galvao (1979: 73-115). 
2 GrUnberg (s/d: 12-63). 
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ritõrio, fugiram, espalharam-se, trabalharam no seringal e convi

veram com seringueiros, foram atendidos por Postos Indígenas ine

ficientes, contraíram doenças contra as quais não dispunham de 

defesas biológicas nem médicas, foram contactados por missionã-

rios católicos, catequizados, etc. Depois de tudo isso, e para 

salvâ-los da extinção propriamente dita, jã que reinava a violên

cia anti-indígena no sertão mato-grossense na dêcada de 50, a Ex-. . 

pedição Roncador-Xingu, organizada pela Fundação Brasil Central 
' 

decide transferir os Kayabi do rio Teles Pires (atendidos sucessi 

vamente pelos Postos Pedro Dantas e José Bezerra, como se vê na 

cronologia1) para a região do Xingu. Assim, por volta de 1955, che 

gamos primeiros Kayabi ao Xingu. Os remanescentes do rio dos Pei . . 

xes permaneceram sob a jurisdição da Missão Anchieta e os Kayabi 

do baixo Teles Pires continuaram a receber assistência do PI Caia 

bi no estado do Parã. Destes, a maior parte seguiu tambêm para o 

Xingu, ainda por iniciativa dos irmãos Villas Boas, em 1966 (tran! 

ferência dos Kayabi do rio dos Peixes) e na década de 70 ltransf~ 

rência dos Kayabi do Parãl. 
1 1922 - fundação do PI Pedro Dantas no rio Verde; 

1924 - destruição do PI Pedro Dantas; 
1925 - reconstrução do PI Pedro Dantas mais ao sul, no rio Paranatinga; 
1926 - Chegada do primeiro grupo de Kayaói ao Posto; 
1927 - visita de Max Schmidt ao Posto; 

ataques dos Kayabi e supressão do Posto; 
1929 - restabelecimento do Posto ma.is ao sul, com o nome de PI José Bezerra; 

movimento migratório dos Kayaõi em direção ao baixo Teles Pires; 
1941 - fundação do PI Teles Pires (.depois PI Caiabi} na margem direita do rio 

do mesmo nome; 
1950 - o acampamento da Fundação Brasil Central, no rio Peixoto de Azevedo,on 

de jâ trabalhavam alguns Kayabi ''pacificadosº, recebe visitas dos Ka.ya 
bi 11brabos 11 do rio dos Peixes; -

1954 - o Pe. João E. Dornstauder chega ao PI José Bezerra; 
1955 - viagem do Pe. Dornstauder e 19 contato com os Kayabi do rio dos Peixes; 

chegada de 40 Kayabi do Teles Pires no rio Arraias, próximo ~ embocadu 
ra do M~nitsavã-Missu; 

1956 - supressão oficial do PI José Bezerra; os poucos Kayabi que moravam ali 
foram transferidos pa~a o PI Simões Lopes; 

1960 - visitas atestam que os Kayabi do rio São Manuel estão muito reduzidos; 
1966 - transferência dos Kayabi do rio dos Peixes para o Xingu (PIX); 
1973(?) - transferência dos Kayabi do baixo Teles Pires para o Xingu (PIX). 
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A entrada no Xingu não significa que as pressoes desintegra .-
doras tenham acabado, mas certamente elas têm outra natureza e in 

cidem em grau diferente. O saldo de tantos anos de contato ê o 

respeito e, algumas vezes, temor, que esses índios demonstram fren 

te ã superioridade numérica e tecnolõgica dos caraíbas, sejam 

eles os funcionãrios da administração do Parque, da FUNAI, fazen

deiros, visitantes, etc. Talvez seja, dentre os grupos que habi

tam o norte do Parque, o que tem também a maior admiração pelo 

mundo dos caraíbas e os produtos de sua cultura. Isto não deixa 

de ter seus aspectos positivos, pois eles conhecem um tanto desta 

cultura e têm grande curiosidade para conhecer mais, mas seu com

portamento ê em geral submisso, sobretudo quando se tem em mente 

que eles lutaram contra a invasão de seu territõrio não mui to 

tempo atrâs e que eram um grupo guerreiro, de caçadores de cabe -

ças, descritos como ''bravios• nos relatos dos viajantes dos sêcu-

los XVIII e XIX. 

Faz-se necessãrio relativizar esses ultimos comentãrios.Ca-

racterizar um grupo como um todo como ''agressivo" ou "submisso• 

implica em ignorar diferenças considerãveis de atitude no seio 

deste grupo. Estas caracterizações são, alêm do mais, resultado 
. 

de uma avaliação superficial e subjetiva, uma vez que não fizemos 

nenhuma investigação das auto-representações Kayabi na situação 

de contato. Não ê por acaso, entretanto, que hã muitos Kayabi tr~ 

balhando na administração do Parque, como chefes de Posto, bar

queiros, que muitos ajudaram a FUNAI nas expedições de atração de 

grupo isolados, etc. Foram considerados também os ''aculturadores'' 

do Xingu, jã que alguns indivíduos tinham passado por experiên 

cias as mais fortes de aculturação: moraram e trabalharam em cida 

des ou foram criados fora do grupo. Os jovens Kayabi, que falam 



24. 

Português muito bem, tendem a buscar ma1ores contatos com os visi 

tantes de fora no Parque, oferecem ajuda aos mêdicos e dentistas 

em seus trabalhos periódicos na região, fazem muitas perguntas so 

bre a vida fora do Parque e desejam conhecer as cidades de que ou 

vem falar, como São Paulo e Brasil ta. Hã homens adultos que sim 

plesmente não ligam para essas presenças estranhas no Parque, evi 

tam ir aos Postos Indigenas e preferem levar sua vida nos moldes 

tradicionais. Hã velhos que, depois de algum tempo no meio dos ca 

raíbas, na cidade ou em seringais, desenvolveram uma desconfiança 

sistemãtica e vêem as falas e promessas dos brancos com o maior 

ceticismo. Um episódio recente e marcante envolvendo índios e ca 

raibas em conflito aberto na região do Xingu foi a morte de peões 

de uma fazenda vizinha pelos indios Txukarramãe. Com relação a 

ele, os Kayabi fazem questão de eximir-se de qualquer responsabi

lidade, dizendo que, embora os Txukarramãe tenham vindo avisã-los 

do que estava ocorrendo e convidã-los a participar da ação defen

siva, nenhum Kayabi quis tr. Fomos sõ quando tudo tinha acabado , 

sõ para ver, eles dizem, mostrando os "trofius" conseguidos na 

ocasião: chapeus, facas, canivetes. Obviamente, nao querem ser a-
' 

cusados de "bravos", muito menos de matadores, mas admiram a cora 

gem dos Txukarramãe. 

A história recente e muito lembrada pelos próprios Kayabi , 

que poderiam fazer um relato preciso e detalhado de sua chegada 

e das vãrias etapas de instalação no Xingu. Seu interesse pe l a 

situação dos que se encontram, ainda hoje, fora do Parque, não e 

menor, sobretudo por parte do grupo egresso do rio dos Peixes,que 

deixou parentes lã. Depois de muitos anos separados, houve, em 

meados da dêcada de 70, uma primeira visita dos Kayabi xinguanos 

aos parentes localizados no rio dos Peixes (Reserva Kayabi), que 
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reatou os contatos entre os dois grupos. E~ março de 1981 grava

ram uma fita que foi enviada ã Reserva Kayabi por intermédio dos 

missionirios catõlicos, fita cujo conteúdo sõ conheço parcialmen

te, uma vez que ê falada em Kayabi, aonde são mandados notícias , 

recados, pedidos de presentes Lararas, castanhas e outros mate 

riais inexistentes no Xingu), etc. Os velhos disseram, nesta fi

ta, que voltariam ao Tatuy (rio dos Peixes) porque o Xingu ê "ma

to ruim" mas os jovens riram deste desejo que consideram um pouco 

absurdo e principalmente inviãvel. A resposta veio tambêm em fita, 

escutada e divulgada no Parque, entre os Kayabi, e a comunicação 

gerou uma nova visita, em 1982. O intercãmbio entre os vãrios 

sub-grupos Kayabi espalhados ê da maior importância para a manu -

tenção de sua unidade cultural, mas não tem sido fãcil. Os Kayabi 

que vivem no Parã, pelo que sabemos, não têm mantido contato com 

os do Xingu ou do rio dos Peixes. Hã planos, agora, de realização 

de uma longa viagem, do Xingu ao rio dos Peixes e dai ao Parã, P! 

ra reatar os laços rompidos com a instalação das 3 frações do gr~ 

po em 3 ireas indígenas diferentes. 

Uma "Histõria dos Kayabi" foi escrita em abril de 1981 por 

Canisio Kayabi e divulgada no Parque pela então professora da es

cola do PI Oiauarum, Mariana Leal Ferreira, que datilografou, mi

meografou e distribuiu o texto em classe, para leitura1 . 

!.A. A ATUAL POPULAÇÃO KAYABI XINGUANA 

Não foi possível recensear a população Kayabi xinguana du

rante a pesquisa de campo, dada a dispersão geogrâfica do grupo : 

1 Este texto está reproduzido em Apêndice e narra a transferência do grupo do 
rio dos Peixes, do qual fag p•rte o autor, pa~a o Xingu em 1966. 
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eles vivem em pequenas aldeias espalhadas ao longo dos rios, pri~ 

cipalmente o Xingu~ desde a base a~rea da FAB at~ embaixo do PI 

Diauarum e no rio Manitsauã. Ríbeiro (1979) fala de 450 Kayabí a-

proximadarnentet com base em uma estimat1va do ex-Diretor do Par

que, Olympio Serra, mas esta pesquisadora, que percorreu virias 1 

aldeias) considera o total um tanto exage~ado. Com base nas infor 

mações dos moradores da aldeia Capivara~ onde trabaihei, 

feito um levantamento das atuais aldeias Kayabi, incompleto, 

foi 

- ,... 
Ja 

que não foi possível uma contagem exata dos habitantes de cada urre 

delas. Os Kayabi não têm · certeza do numero de filhos de cada ca

sal nem estão atualizados com relação aos nascimentos, jâ que os 

-contatos entre as aldeias distantes ~ao raros~ e g~oaso moda, po-

de-se dizer que os Kayabi ºde cima 11 (_acima do PI Diauarum) e os 

lide baixo" (abaixo do PI Diauarum e no proprío PI) sem vêem com 

mais frequ~ncia. Usamos a palavra aldeia com certa relutincia pois 

algumas delas tem apenas duas casas (esta palavra não deve evocar 

aqui a imagem de um conjunto de casas dispostas no terreno segun

do uma certa ordem}: 

1 -
2 ... 

3 -
4 -

Aldeia 
Aldeia 
Aldeia 
Aldeia 

Grupos localí2ados abaixo do PI Diauarum 

de Aucucin (13 indivTduos. sendo 1 mulher Juruna) 

de Cunin t7 indivlduos, sendo 2 mulheres Juruna) 
Cururu, no Manitsaua 
e a p í v a r a (_7 6 i n d i v í d u o s } 

no Xíngu] em frente ao PI Diauarum 
6 - Moradores do Pi Diauarum 
5 - Aldeia 

Grupos localizados acima do PI D1auarum 

7 - Aldeia de Sabino 

8 - Aldeia de Massiã 
9 - Aldeia de Piauf 



10 - Aldeia de Pyt 
11 - Aldeia de Chiquito 
12 - Aldeia de Peporí 

27. 

Ao acompanhar a 11 0peração Kayabi" de transferência de parte 

do grupo para o Xíngu em 1966, Grônberg recenseou, aldeia por al

deia, toda a população jã instalada no Parque. Nesta data ele con 

tou 7 aldeias, mais os Kayabi habitantes dos Postos lndlgenas e 

de aldeias de outros grupos, bem como os rec~rn-chegados {s/d: 68 

e 1966): 

l - Aldeia Ipepuri (_22 indivíduos) 

2 - Aldeia Aukipiat (11 indivlduos) 
3 - Aldeia Vuirakato (_16 indivTduos) 
4 - A l dei a Me a ui ( 7 i n d i vi du õs) 
5 - Aldeia Mtnam (14 indivíduos) 
6 - Aldeia Cupe ll5 indivTduosl 
7 - Aldeia Moerupã (28 indiv1duos) 
PI Diauarum (_3 individuos) 
PI Leonardo (17 indivíduos) 
Aldeia Juruna (2 indivíduos} 
Grupo do Teles Pires (13 individuos) 
Grupo do Rio dos Peixes l32 individuos) 

Considerando-se esta relação das aldeias Kayabi xinguanas 

com a relação feita por GrUnberg em 1966> 16 anos antes. portanto, 

constata-se a mobilidade na composição interna dos grupos reside~ 

ciais ao longo do tempo, motivada por novos arranjos residenciais 

originados por morte ou casamento. Esta comparação fica dificult! 

da pelas constantes trocas de nomes dos Kayabi e pela exist~ncia 

de homônímos 1 nem sempre identificãveis, uma vez que não conheço 

todos os Kayabi. Os homens solteiros moradores do PI Leonardo em 

1966 constituiram família e instalaram-se em aldeias, cujo numero, 

nestes anos, não modificou-se significativamente. O tamanho das 
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aldeias também manteve-se relativamente estãvel, ã exceção das al 

deias Capivara e Cururu, que cresceram muito, tanto por nascimen

tos quanto por agregaçao de novas familias, e que, jã em 1966, e

ram os maiores grupos residenciais do Parque (com respectivamente 

32 e 28 membros, ou seja, o grupo do rio dos Peixes, depois al

deia batizada Capivara, e a aldeia de Moerupã, depois batizada Cu 

ruru}. 

A aldeia Capivara1 

Esta aldeia, assim chamada porque seus moradores criam 2 ca 

pivaras, ê um novo tipo de agrupamento territorial dos índios Ka

yabi, uma vez que reune um maior numero de famílias, que moravam 

espalhadas, conforme o padrão antigo de distribuição espacial. Se . . ~ 

gundo seu chefe, Canisio, a reunião dos Kayabi em aldeias gran-

des, como os outros grupos ind\genas do Parque, é uma iniciativa 

sua, que passou a persuadir alguns de seus parentes a virem morar 

todos juntos. Nem todos foram sensiveis a estes apelos, talvez 

por não verem nenhum sentido nesta mudança, e a família de Aucu -

cin que mora relativamente pe\tO, jâ foi chamada vãrias vezes a 

juntar-se i Capivara, sem sucesso, porque "eles estão acostumados 

a morarem sozinhos''. 

Ã luz das informações de GrUnberg, pode-se dizer que estas 

tentativas de formação de uma •grande aldeia" fazem parte de uma 

estratêgia política deste líder, que ocupa a posição de chefe hã 

pouco tempo: Berta Ribeiro, que esteve entre os Kayabi em 1978, 

lembra-se que eles diziam, referindo-se a esta aldeia, "pessoal~ 

Domingos" (sogro de Canisio) e Vaness a Lea, em data pr6xima, i-

l População e diagrama de pare nt esco nas .. p.29 e 30. 
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POPULAÇÃO DA ALDEIA CAPIVARA 

1. Piú 36. Kyriam 71 . Kyri ii 
2. Cuaman 37. Motoi 72. Tsirerú 
3. Yeruã 38. Tuanit 73. K.Yrii 
4. Cuiabano 39. Cu rê 74. Ataiup 
5. Cuiíãgatu 40. Yuvutan 75. Apeap 

6. Domingos 41 . Tsiraiup 76. ? 

7. Kupeap 42. KYrierun 
8. Cuaiú 43. Tareai 
9. Peâ 44. Iemõ 

10. Yacap 45. M.Yaô 
11. Kupeianin 46. Reâ 
12. Tamê 47. Paiê 
13. Kupiã 48. Pyamin 
14. Taangap 49. Foi 
15. Yawari 50. Poi 
16. Yuveai 51. Kyriove 
17. Takaperun 52. K.Yriú 
18. Mas si 53. ? 

19. Ywut 54. Tsi raô 
20. Ywapinã 55. Muripe 
21. Kyripú 56. Aracuan 
22. l\Yriú 57. Tsi rapin 
23. Tsiretai 58. Yari 
24. ? 59. Tuan 
25. Horeai 60. Tsiraô 

26. Canisio 61. Tsirawyt 
27. Arawy 62. Kyri tê 

28. Pan 63. Tsi rapeap 
29. Horoaiup 64. Tsirapeavi 
30. lemomôi 65. Areia vi 
31 . Cuaiui 66. Sirianin 
32. Vairerai 67. Terefu 
33. Reã 68. Kurap 
34. Avatat 69. ? 

35. Yuvi 70. Tsirauetú 
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~ dentifica Cuiabano como o chefe da aldeia. Os moradores e o pro-

prio chefe atual contam que Cuiabano era seu chefe anterior, 

que "nio gostavam dele", razão pela qual este mudou-se para o 

mas 

PI 

Oiauarum. Oe fato, em 1981 a casa de Cuiabano na Capivara estava 

vazia, mas ele pretendia voltar para li. Em 1982 voltara a ocupar 

esta casa, sem reivindicar a chefia da aldeia, mas sua situação 

residencial permanecia indefinida, uma vez que ele possu1a ainda 

uma segunda casa em outra aldeia (aldeia 5} e uma terceira no PI 

Diauarum (com seu cunhado Ypõ}, para onde viajava constantemente. 

Possivelmente a situação em 1982 resultava de uma recente transi

ção po11tica que definira Can1sio como chefe. Convém assinalar que 

a família extensa deste atual chefe é a maior da aldeia e consti-

tuiu o niicleo a partir do qual esta se ampliou, fator que deve 

ter contribu1do para a consolidação de sua atual posição. Cuiaba

no, por sua vez, tem v\nculos mais fortes no Posto. 

A título de comparação, trazemos os dados demogrãficos org~ 

nizados por Grõnberg em 1966, imediatamente antes da sa1da do gr~ 

po do rio dos Peixes para o Xingu: 

"l. Posto Tatu) (5 casas; 25 pessoas) 
Timaka1 + Morerãu : m. Ta9ato 
Kwaban/Simão + Kiiya 'été: f.Kriawi; 11. (.sem nome) 
Masi'a/Sebastião + Yuvé'ai : m.Tapato/Pedro; f.Te'akato'i/ 

Anita; m.Piãí/José Carlo 
Yuray'ok/Marõ + Katayu'i : f.(sem nome) . . 
Kwasi ari/Tukuma 'wapé/Federico + Ttpt : m. Tasi rawé(.adotado) 
Yupari'up/Xico + Moneyu'i/Maria Lurdes : m.Tsirâ1; m. (sem 

nome); m. Moanyan/Joaqul11; m. Auwaslo/ 
Mane; m. Kawé 

2. Maloca Ma1rerü (1 casa; 7 pessoas) 
Ma1rerÜ/José + Yeupit/Anna: m.Kawãiwi (adotado); f. Yawat/ 

Maria 
Purikato/luiz + Morekato/Paulina: f.(sem nome) 



3. Malaca Temeoni (2 casas; 19 pessoas) 
Temeoni/Pitai + Ho1 : Kupeani/Antonio 
NyÜkato/Domingo + Küyakato: m. Masi; m. Kupi'a; m. 

Tsiraw;; f. More'ai; f.Arawi 
Kupe'ap/Mariano: m.Pan; f.Tanyum; m.Pei 
Tapa+ Krima'it/Mariwa/Maria: f. Deareyop; m. Peró/ 

Paulo; m. (sem nome)" 
(GrUnberg, s/d: 67). 

32. 

Como se vê, os grupos existentes no rio dos Peixes i epoca, 

com 25, 7 e 19 pessoas, aproximam-se da media dos atuais grupos 

Kayabi xinguanos, dos quais a aldeia Capivara destaca-se por seu 

nümero de casas e habitantes tll casas; 7 indivíduos). Do grupo 

1, todos, ã exceção de Tymakai, pe~maneceram no Tatuy, junto ao 

Posto missionãrio, assim como Mairerü e Paulina (do grupo 2), ho

je casados; os da maloca de Temeoni deslocaram-se todos para o 

Xingu. 

Conforme se vê na p. 33 , a aldeia Capivara tem atualmente 

11 casas regularmente habitadas: isto significa que alguns dos m~ 

radores têm casas em outro lugar ou moram alternadamente na al

deia e no PI Diauarum. Muitos tem, tambem , casas menores do outro 

lado do rio, onde fizeram roças durante algum tempo e para onde 

se deslocam para colher, processar mandioca, caçar, etc. Estas ca 

sas têm cariter de abrigo ou residencia temporãria, por serem pe

quenas ou rudes (uma delas não tem paredes). Apesar destes deslo

camentos, a aldeia tem um nümero de residentes fixos, os morado -

res das casas l, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No passado, os morado 

res das casas l , 2, 3, 5 e 6 teriam morado juntos, numa ünica ca

sa, conforme informações fornecidas por eles mesmos. Este nücleo 

estã formado pelos filhos, genros, noras e netos do falecido che

fe Temeoni, cabeça de uma das aldeias do Tatuy, transferida para 
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o Xingu. De sua numerosa descendinci~ moram atualmente na Capiva 

ra 1 : 

3 filhas, seus respectivos maridos e filhos (casas 1, 2, 9) 

2 filhos e suas respectivas esposas (casas 2, 7) 

netos e suas esposas e filhos (casas 3, 5, 6) 

e fora dela: 

1 filho casado Caldeia l}. 

Estas referincias a Temeoni justificam-se pelo fato de que 

seus próprios filhos e genros referem-se constantemente a ele, o 

'velho" (por causa do tabu do nome dos mortos) como um grande che . -
fe, conhecedor dos mitos, estõrias, cantos, têcnicas de desenho 

dos cestos trançados, fabrico de boas bordunas e outros tantos i

tens do saber espec1fico deste grupo que vai se diluindo. Kupeap 

(filho mais velho de Temeoni) ê um bom contador de mitos e bom 

cantador; acredita-se que ele ê o mais credenciado hoje em dia 

para falar dos "tempos antigos•, "porque o pai dele ensinou muita 

coisa para ele, mui.ta estória". Quando o "velho" ainda era vivo , 

no Xingu, queria manter sua família extensa reunida numa 

grande casa. 

1.8. ALGUNS ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

única 

Nesta seçao tentarei descrever alguns aspectos das relações 

sociais entre os Kayabi, sempre com a ressalva de que os dados . 
provim de uma única aldeia, praticamente, e que deveriam ser veri 

ficados para o grupo como um todo. Serão abordados, basicamente , 

as relações entre famílias extensas dentro da aldeia, as relações 

1 Ver diagrama da aldeia Capivara, ã p. 33 
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entre aldeias, a chefia na Capivara e os circuitos de distribui

ção do alimento. Todos estão mais ou menos ligados ao padrão de 

distribuição espacial dos KayaDi. 

De acordo com as informações obtidas, um rapaz, ao casar-

-se, muda-se definitivamente para a casa dos sogros. De fato, hã 

um grande número de casos de residência põs-marital uxorilocal na 

aldeia Capivara, e alguns casos que nao se enquadram neste crité

rio de residência. Portanto, embora formulada enquanto regra, ela 

não tem uma aplicação universal. Ã afirmação de um critério de 

residência pôs-marital do tipo uxorilocal os informantes acrescen 

tam ainda a noção de obrigatoriedade de colaboração no 

de sogros e cunhados por parte do marido. 

trabalho 

Assim, Yawari (casa 9) deixou seus irmãos, que moram no 

Posto, para casar-se com Taangap, viúva, filha de Temeoni. Ao dei 

xar o antigo local de residência, o Posto, onde trabalhava {era 

funcionãrio da FUNAI), veio juntar-se aos parentes da esposa, em-. ' ' 

bora construindo uma casa em separado. D primeiro marido de Taan

gap morava sob o mesmo teto que seu sogro. Atualmente Yawari divi 

de a casa com o genro (casado com a filha mais velha de Taangap), 

Cure, que, por sua vez, deixou tambêm seus pais e irmãos (e nunca 

mais foi vê-los) para reunir-se aos pais da mulher. D filho mais 

velho de Taangap casou-se com Kyripü, filha de Cuiabano, e imedi! 

tamente mudou-se para a casa deste, mas o casamento não funcionou 

e desfêz-se pouco antes de o rapaz morrer. Seus vizinhos mais prõ 

ximos são o cunhado Takaperun, casado com uma irmã de Yawari e o 

cunhado Kupeianin, irmão de sua mulher Taangap. A estreita convi-

vência entre as casas de Yawari e Takaperun (9 e 10), expressa 

na continua distribuição de comida e movimento de pessoas, -nao 

tem paralelo na que se estabelece entre ele e o outro cunhado, Ku 

peianin, uma vez que este ultimo estâ muito mais ligado ã casa do 
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sogro (casa 8), atrâs da sua, e que e como uma extensão desta,pois 

seus habitantes saem juntos, trabalham juntos, comem juntos, etc. 

Um dos filhos de Takaperun casou-se com uma outra filha de Kupiã~ 

que contrariando a regra, mudou-se para a casa do marido. Um ano 

mais tarde, porim, voltou i casa dos pais trazendo o marido e um 

filho pequeno. Desconheço as razões desta mudança, tanto quanto 

a decisão inicial de a mulher residir com os sogros e não o con~ 

... . 
trar10. Isto posto, observa-se que Takaperun e o cunhado Yawari 

constituem um grupo de intensa convivência e cooperação no traba-

1 ho, e que Kupi ã, seus f; 1 hos e genro cons ti tu em outrro destes g r.!:!_ 

pos. 

Continuando o circuito das casas da aldeia, encontra-se ou

tro grupo, maior, constituido por Domingos e seu cunhado Kupeap , 

seus filhos - casados entre si (o filho de Domingos com a filha 

de Kupeap e vice-versat dois exemplos de casamento de primos cru

zados) -~ genro (Canisio) e nora (Caiup). Todos os casamentos des 

te grupo conformam-se ã regra uxorilocal de residência, ã exceção 

do casal Massi e Caiup~ que se explica, muito provavelmente, pelo 

fato de esta mulher não ter pais vivos. ~ verdade, como admitem 

os Kayabi, que Mass1, o marido, poderia morar com os tios e a avõ 

materna de Caiup (casa 4, de Cuiabano), mas "ele prefere morar 

com o cunhadoQ, Pan (marido da irmi), com quem construiu uma casa. 

Talvez a influência de Domingos tenha sido decisiva na constitui

ção de seu grupo residencial desta forma, mantendo os filhos em 

sua casa, tanto homens quanto mulheres. r p~eciso lembrat que to

das as pessoas mencionadas hã pouco distribuem-se por 3 casas, ª! 

sim: casa de Domingos e Canisio 1 casa de Kupeap e Tirnakalt casa 

de Massi e Pan. Em 1981! Domingos residia com Kupeapi Tjmakal com 

Pan e Massi e Canísio em uma casa pequena separada, Acredito que 
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estas mudanças ocorridas no espaço de um ano não tenham grande 

significação, pois basicamente nada mudou: todos seguiam reunindo 

-se diariamente na casa de Domingos para cozinhar e comer, Cani -

sio prestava colaboração ao seu sogro na roça. Pan também, caçan

do e pescando, e todos associando-se, nas atividades diãrias, aos 

seus cunhados. 

A julgar pelas falas dos informantes, a relação mais impor

tante entre homens é a que reune dois cunhados. Eles enfatizam o 

fato de morarem com o cunhado, de caçarem com ele, de fazerem ro

ça juntos, de se ajudarem mutuamente em situações dificeis, etc. 

Quando Cuiabano mudou-se para a aldeia Capivara, Caiup passou a 

frequentar mais a casa da avõ, cozinhando e comendo lã. Seu mari

do, Massi, paralelamente, tambim deslocou para li seu peixe e ca-

ça. E foi também queimar e derrubar a roça dos avõs da mulher • 
prestando-lhes vãrios serviços, portanto. O pessoal de Cuiabano, 

entretanto, frequentemente fechava a casa para passar algum tem

po no PI Oiauarum, e nestas ocasiões, o casal Massi e Caiup volta 

va ao antigo arranjo de trabalhar, cozinhar e conversar com Domin 

gos e sua parentela. O prõprio Cuiabano, por seu lado, mora com ' 

os sogros, que o acompanham em seus deslocamentos, ou com o cunha 

do, quando de sua permanéncia no Posto. 

Hã outro caso na aldeia Capivara que escapa ã suposta regra 

de residência uxorilocal. Avatat, filho de Kupiã, não tem sogros 

(morreram) nem parentes afins prõximos e mora com sua mulher na 

casa do pai. Os tios de sua esposa vivem ainda no rio dos Peixes 

e mandaram dizer-lhe, em fita gravada, que voltasse para li, lar

gando o marido. Ela não quis ir por causa dos filhos pequenos.Av! 

tat construiu uma casa pequena na aldeia Capivara mas deixou-a P! 

ra ir ao Manitsauã, onde arranjou outra mulher. Tsirave, chefe da 
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aldeia do Manitsauã, queria entio "puxã-lo" para lã, onde ficaria 

junto aos novos sogros, mas seu pai e sua mulher atual fizeram to 

da a pressão possivel para que ele ficasse. Disto resultou uma si 

tuação de instabilidade e muita fofoca, o prõprio Avatat afirman

do constantemente que tinha "um problema" e que precisava decidir 

aonde morar. Ele então não fêz roça, pois nao sabia aonde insta -

lar-se, o que, no seu caso, era absolutamente injustificãvel (não 

tinha nenhuma razão aceitãvel para não trabalhar). Tanto ele qua~ 

to sua mulher eram alvos de criticas veladas da parte dos habita~ 

tes da aldeia Capivara, que acusavam-nos de preguiçosos, colocan

do, alternadamente, a culpa sobre um dos dois. Para alguns, o ra

paz estava "doido'', pois "ele não para em lugar nenhum, não escu

ta o que o pai diz". Para outros, a mulher dele "não presta, ela 

não faz rede, ê preguiçosa, nunca tem comida para eles''. E nao 

cozinhar ê uma das piores acusações que se pode fazer a uma mu

lher Kayabi, que justifica as dissoluções de casamento (a impor -

tãncia do papel feminino de provedora de comida serã visto adian

te). A situação "problemãtica'' repercutia também sobre a sa~de de 

um dos filhos do casal, um menino de cerca de 6 anos, que tinha 

febre constantemente, passava mal, etc. A opinião unânime da al

deia era de que sua alma fora roubada por espiritos descontentes 

com o comportamento dos pais. Todos lembravam-se da êpoca em que 

ele era "gordinho", antes do pai começar suas andanças de uma al 

dela para outra. O rapaz tambêm fazia reclamações constantes de 

sua mulher, da vida em geral, queixando-se especialmente do fim 

das aulas na escola do PI Oiauarum (quando foi instalada esta es

cola, os Kayabi das aldeias que ingressaram como alunos passaram 

a residir no Posto para não ter que viajar todos os dias um bom 

trecho de rio). Avatat gostava de morar no Posto e isto resolvia, 
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pelo menos temporariamente, a questão do local de res i dência. 

Examinando-se a composição de cada casa em 1981 e 1982: 

casa 1 (1981) - habitada pelas famílias de Kupeap, Domin9os(mari 

do da irmã) e Tymakaí (marido da irmã); 

casa 1 (1982) - habitada pelas famílias de Domingos e 

(genro); 

2 (1981) - vazia; 

Can1sio 

casa 

casa 2 (1982) - habitada pelas famílias de Kupeap e Tymaka1 (ma-

rido da i r111ã); 

casa 3 ( 1981 e 1982) - habitada pelas famílias de Hassi e Pan(ma 

rido da irmã}; 

casa 4 (1981) - vazia; 

casa 4 (1982) - habitada pelas famílias de Piô e Cuiabano(genro); 

casa S (1981) - habitada pela família nuclear de Ca nísio; 

casa S (1982) - vazia; 

casa 6 (1981 e 1982) - habitada pela família nuclear de Moroaiup; 

casa 7 (1981 e 1982) - habitada pela família nuclear de Kupeia -

nin; 

casa 8 {1981) - habitada pelas famílias de Kupiã' e Avatat(filhoh 

casa 8 (1982) - habitada pelas famílias de Kupiã, Avatat (filho) 

e Myaô (genro); 

casa 9 ( 1981 e 1982) - habitada pelas famil ias de Yawari e Kurê 

(genro); 

casa 10 (1981) - habitada pelas famílias de Takaperun, Moanhã (i~ 

mio), Paiê (ge nro) e Mjaô (filho); 

casa 10 (1982) - habitada pelas famílias de Takaperun e Paiê (gen 

ro); 

obtem-se os seguintes esq uemas de moradia: 

casas 1 (1981), 2 (1982) e 3 - habitadas por 2 irmãos de sexo di-
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ferente com seus respectivos cônjuges e filhos; 

casas 1 (1982), 4 (1982), 9 e 10 - habitadas por um casal, seus 

filhos e uma filha casada e 

casas 5 (1981), 6 e 7 - habitadas por famílias nucleares. 

A mudança de Kupeap e sua mulher da casa 1 não modificou os 

esquemas de moradia, uma vez que, na casa 2, eles repetem o mesmo 

arranjo e que, em 1981, estão todos juntos temporariamente. 

A mudança de Canísio da casa 5 para a casa 1 (1982) tambêm 

-nao representa a implantação de novo esquema habitacional quando 

se leva em conta que, mesmo morando uni-familiarmente na casa 5, 

este casal e filhos frequentavam assiduamente a casal. 

As mudanças ocorridas nas casas 8 e 10 - advindas da saída 

de Myaõ e sua mulher da casa 10 para a 8 - representam a adoção 

da residência uxorilocal por este casal, apôs um período de resi

dência virilocal. Mesmo em 1981 este casal jã tinha um filho, não 

se podendo atribuir ã não-existência de filhos o padrão virilocal. 

As casas 5 (1981), 6 e 7 não podem ser tomadas como unida

des de moradia autõnomas porque seus membros vivem em intensa re

lação com outras casas, sendo as casas 5 e 6 continuações da casa 

1 (Domingos), que tambem e o centro das atividades diãrias da ca

sa 3. A casa 7 e continuação da casa 8. 

Pode-se dizer que, embora a residência pôs-marital neolocal 

seja preferida pelos casais jovens, os imperativos das relações 

com a família extensa fazem com qve ela tenha um valor social me-

nor. A isto acrescenta-se que hã, entre todas as casas, em menor 

intensidade, uma comunidade de trocas de comida, principalmente,e 

de entre-a j uda no trabalho. 

Oeste painel, um tanto confuso, da composição de cada casa 

da aldeia e das relações entre casas, percebe-se que muitos dos 
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arranjos residenciais e das escolhas de grupos de pessoas com 

quem se mantêm relações estreitas no dia-a-dia ê redefinido cir -

cunstancialmente, mesmo porque parece que hã grande liberdade em 

termos de fluxo de gente entre aldeias. A possibilidade de uma fa 

milia nuclear morar sozinha ê muito remota porque grande parte dos 

trabalhos destinados ã subsistência são facilitados pela presença 

de outras pessoas e muitas ocasiões difíceis contornadas com sua 

ajuda, sem contar as atividades ritualizadas que expressam e con

tribuem para manter a solidariedade entre famílias nucleares. 

Um aspecto importante das combinações de parentesco e co-re 

sidência, que são os critêrios bãsicos de constituição das al

deias, poderia ser estudado ao longo de certo tempo, examinando -

-se as flutuações de pessoal de cada uma delas, mas tal investig! 

ção sõ poderia ser feita em um periodo longo de pesquisa. 

Segundo GrUnberg, a constituição dos grupos sociais Kayabi 

'se encontra predominantemente no casamento preferencial e simê -

trico de primos cruzados, cujo principio estrutural pode ser es

tendido para a primeira geração ascendente ou descendente, para a 

FaSi, FaSiSoDa e FaSiDaDa, respectivamente MoBrSoDa e MoBrDaDa • 
sendo ego masculino" (s/d.: 115). 

A residência pós-marital uxorilocal, por outro lado, não lhe 

parece um critêrio definitivo, face aos seus dados: 

"O problema da residência marital, principalmente, ainda 
merece um cornentãrio crítico. t bem possível que, devido 
ã pequena população Kayabi no Tatuy, uma residência matri 
patrilocal original se apresentasse apenas matrilocalmen
te. Pois no caso concreto das duas aldeias, a Ünica famí
lia extensa coincide com a família do chefe que, através 
de seu grande prestígio pôde ligar a familia do filho 
mais velho ã sua maloca. Muito depende, portanto, da in
terpretação do testemunho dos Kayabi, que certamente se -



ria diferente para diferentes pesquisadores" (ibidem, p. 
120). 

Este pesquisador presenciou um momento de 

"forte tendência para a divisão da família extensa em fa 
mílias nucleares patrilocais muito autõnomas economicamen 
te, que seguiam o modelo dos seringueiros morando em cho
ças independentes, bem prôxi~s 1111as das outras, numa ro
ça comum" {ibidem, p. 121). 

Apesar disto, pareceu-lhe que 

• ... a família extensa constitui a unidade bãsica do sis
tema social, econõmico e, sob muitos aspectos, político' 
dos Kayabi. Isto vale, sem nenhuma restrição, para a si
tuação que Dornstauder encontrou em 1955" ( ibidem,p.121). 
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Os casos de neolocalidade entre os Kayabi da aldeia Capivara, a 

meu ver, não podem ser vistos como um enfraquecimento do papel so 

cial da família extensa, pois resultam apenas da construção de 

uma casa separada para casais jovens. Apesar disto, estes dizem 

que ainda preferem fazer o fogo na casa do pai/sogro. 

As informações obtidas entre os Kayabi acentuam a conveniên 

eia da co-residência de cunhados, que são o nücleo da cooperação 

econômica e da convivência social - ajudam-se mutuamente no traba 

lho agrícola, dividem roças, caçam juntos, partilham comida com 

prioridade sobre os demais, etc. 

A residência pôs-marital uxorilocal, teoricamente, enfraque 

ce as relações entre irmãos {homens) na medida em que cada um de

les intensifica suas relações com os consangOíneos da mulher. A 

partir de então, os deveres de um homem enquanto agricultor, caç~ 

dor e pescador serão para com a nova casa, da qual passa a fazer 

parte, e o contato quotidiano com os irmãos se torna intermitente 

ou acaba. Com um grupo de irmãs nao acontece o mesmo, pois elas 

continuam morando juntas. Seus respectivos maridos estarão então 

ligados ao sogro e a seus irmãos solteiros, na condição de cunha-
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dos. Os Kayabi costumam dizer "sócio", em Portuguis, no lugar de 

cunhado, acentuando as características de cooperação obrigatória' 

que existe entre eles. Quando eu perguntava a Pan porque ele nao 

morava com o sogro, respondia que preferia morar com o cunhado e 

acrescentava: - "eu como lã" (indicando a casa de Domingos). Em 

realidade, o lugar onde se dorme tem importância menor, comparado 

ao lugar onde se come e se passa a maior parte do tempo, e os ge~ 

ros são muitas vezes os vizinhos mais prõximos espacialmente de 

seus sogros. O lugar onde se come e importante porque pressupõe ' 

que o homem leva o produto de seu trabalho para esta casa, deposi 

ta-o nas mãos de sua mulher ou de sua sogra, que se encarregarão' 

do preparo e distribuição. 

Com base nos dados de que dispomos, não e possível traçar a 

constituição típica das aldeias Kayabi, nem qual a importância de~ 

ta unidade face â família extensa. No nlvel mais restrito, a famI 

lia nuclear e, dos grupos sociais, o de contornos mais marcados,o 

que tambêm foi observado por GrUnberg (s/d.: 121 ). Estes contor -

nos ressaltam em vãrios momentos: 

- cada família nuclear possui sua (ou suas} roça(s), traba

lhada coletivamente pelos seus membros (mas não sem divisão do 

trabalho por sexo e idade). Diz-se que o homem e dono da roça e a 

ponta-se o nome do membro masculino do casal para identificã - la. 

Uma das primeiras obrigações de um homem recem-casado ê abrir uma 

roça para si, sua mulher e filhos. Isto não impede que ele "divi

da" a roça com o sogro ou cunhado, o que tambim ocorre com fre

quência: o sogro abre uma roça grande e conversa com seu genro,de 

limitando um trecho em que ele poderã plantar e colher; 

- a família nuclear faz, além da comida comum da família ex 

tensa, sua própria comida, algumas vezes. Os membros de uma faml-
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-lia nuclear sempre comem juntos numa pequena roda da qual nao pa~ 

ticipam outras pessoas, ã exceção de c~ianças pequenas {irmãos me 

nores, sobrinhos, por exemplo). Mesmo a comida comunitãría distri 

buida amplamente e por eles consumida desta forma, muitas · vezes 

numa ~nica cu ia. 

A constituída pela reunião de algumas fa 

m11ias extensas, onde cada uma delas age com grande independência, 

é uma unidade com frontei~as menos rigidas. Esta independência fi 
ca patente nas atividades tradicionais de subsistê1ncia - çaça,pe! 

ca, agricultura1 coleta. Cada homem possui sua roça (embora possa 

simultaneamente dividir a roça com cunhado ou sogro), sua canoa 1 

suas ferramentas (â exceção de armas de fogo, que nem todos têm); 

o trabalho na taça ê executado em vârias etapas: a derrubada, li~ 

-peza do terreno e queimada sao feitas pelo dono da roça acompanh~ 

do de parentes masculinos, o plantio pela famllia nucleart a co

lheita tambêm. A pesca ê geralmente atividade individual, mas o 

homem pode fazer-se acompanhar de filhos pequenos ou da mulhertse 

não têm filhos; a caça ê exclusivamente masculina e se faz sozi -

nho ou na companhia do cunhado ou sogro. O consumo dos alimentos 

produzidos envolve unidades diferentes, maiores ou menores do que 

as que os produzem. 

A unica atividade tradicional coletiva de subsistência e a 

pesca com timbõ. O homem que resolve bater timbõ~ jã tendo asco -

lhido a lagoa ou cõrrego ond@ se farã a pescaria, sai para pegar 

o timbÕ e convida todos da aldeía para irem ao local. No dia se

guinte, pela manhi cedo, ele sai com sua mulher e filhos para co

meçar a bater o timbE. Os outros seguem mais tarde, quando alguns 

peixes Ji estio boiando, todos com suas fam~lias. 

Nenhuma atividade feminina ~ executada individualmente, -a 
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exceção da fíação e tecelagem em algodão, mas mesmo nesta as mu

lheres cooperam, ajudando-se umas ãs out~as a enrolar o fio1 em -

prestando- se algodãot montando teares1 etc. De resto, todas as a

tividades femininas estão ligadas ã roça e ã cozinha, e nelas es

tão envolvidas todas as mulheres da casa. Uma unica atividade fe

minina cole t iva envolve todas as mulheres da aldeia: ~ o descasca 

mente da mandioca deixada na ãgua. A dona da mandioca chama todas 

as mulheres, que trazem suas bacias ou cuias1 pois todas recebe 

rão algumas raízes para fazer beiju. E1as entram na água juntas 

e em pouco tempo descascam toda a mandioca que ali estavat amas -

sando-a em bolas ou simplesmente juntando-a em peneiras. Cada uma 

separa algumas raízes para fazer beiju e a maior parte com a dona 

da mandioca1 que preparara farinha mais tarde. 

As relações entre aldeias dependem muito ma1s da distância 

espacial do que de qualquer outra coisa. Portanto, os contatos en 

tre aldeias Kayabi muito distantes sio raros e ocorrem quando o 

pessoal de cada uma delas vai ao Posto. 

As aldeias mais prõximas da Capivara sao as de Cunin e Aucu 

cin, e o prôprio PI Diauarum. Hã viagens constantes entre a al

deia de Aucucin e a Capivara, geralmente empreendidas por PyryíJ 

genro de Aucucin> que tem irmãos e irmãs na Capivara. Nestas via

gens descansa-sei come-se bastante e leva-se presentes para casa 1 

como grandes porções de mandioca, abõbora, batata, bananai cauin, 

flechas, peneiras, animais domisticos, etc. Um h~spede tem muito 

poucas obrigações : se vai ficar muitos dias, ele passa a caçar e 

entregando produto - dona da Sua mu lhe...- ajuda pescar, o a casa. as 

mulheres da da comi da t 

.. 
Vil i -outras casa no preparo mas so a roça 

se fõr chamada, e quando isto ocorre; ela tem direito a colhercer 

ta quantidade para si . A farinha e a mandioca para o beiju, se 
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-
~la nao trouxe de casa, ou se trouxe e acabouJ sao fornecidas pe-

los anfitriiies. De resto, a impressio que se temi de que, mesmo 

oio fazendo absolutamente nada. nada faltari aos h5spedes, pois a 

simples presença em alguma das casas integra os visitantes aos 

e. ; r eu i to s d e d i s t r i b u i ç ã o d e e o rn i da • Do rm e - s e m u i to , de s e a n s a - s e 

na rede e as viagens são vistas como uma especie de ''ferias". Ob

viamente, ninguêm pode passar todo o tempo viajando, e todas as 

visitas1 pelo que percebi, são retribuldas depois. As viagens 

que alguns moradores da a1deia faziam i casa de Aucucin eram se~ 

guidas~ a~gum tempo depois, por vis1tas de Pyryi ã aldeia Capiva-

ra. 

Quando o pessoal da aldeia do Sabino veio ã Capivara jogar 

futebol os moradores desta empenharam-se em preparar grandes qua! 

tidades de farinha, cauin e peixe (tinham recebido um bilhete de 

Sabino pedindo para fazer muita comida). Pouco tempo depois, os 

da aldeia Capivara visitaram o acampamento de Sabino no Posto, on 

de este, por sua vez, ofereceu-lhes muita coisa. Uma nova visita 

de Sabino i Capívara teve lugar mais tarde, para buscar farinha • 

O objetivo da viagem - buscar banana~ rnandioca1 presentes, etc. -

-e muitas vezes explicitado pelo visitante. A expectativa de que 

hi comida em abundãncia para h~spedes, entretanto, independe de 

qualquer aviso preliminar e advem das regras relativas ao trata -

mento dispensado aos visitantes, mesmo em se tratando de não-Kay~ 

bi. As ofertas de comida são as marca$ da hospitalidade. Os 
. 

nao-

-Kayabi são brindados com praticamente a mesma hospitalidade~ em-

~ -bora nao sejam convidados para ir a roça. 

Ha regras muito precisas no que diz respeito ao tratamento' 

dispensado aos hõspedes e ao destes ~ltimos quando recebidos: o 

víajante, qu~ndocnega, não vai imediatamente ã casa da aldeia~mas 
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"faz hora" na beira do rio, banhando-se ou arrumando suas coisas 

atê que alguém venha recebê-lo. Isto geralmente ocorre, pelo me

nos na aldeia Capivara, que oferece uma vista ampla do rio Xingu, 

onde qualquer canoa que se aproxima e assinalada ã distãncia.Qua~ 

do não hã ninguém na beira do rio para recepcionar os recêm-cheg! 

dos, o homem (ou os homens) dirige . -se a uma casa onde tenha pa

rentes ou amigos. Ele cumpre todo o ritual de deitar-se na rede 

do anfitrião, que lhe ê imediatamente oferecido, beber cauim e co 

mer o que lhe ê dado, para somente depois voltar ã canoa e buscar 

as mulheres e bagagens. Rapazes solteiros e crianças, que têm 

maior liberdade de movimentação, podem chegar i casa junto com os 

homens. Se trouxeram redes e mais todo o equipamento domestico que 

carregam obrigatoriamente nas viagens, este sõ é desembarcado mais 

tarde. As conversas entre hõspedes e visitantes nunca precedem o 

ritual de oferecimento da rede e do cauim. Esta bebida ê de tal 

maneira significativa nestes encontros que o anfitrião se descul

pa junto aos visitantes se nio tem nenhum para oferecer-lhes. Se 

o visitante pernoita, ê certo que no dia seguinte as mulheres da 

casa estarão, pela manhã cedo, providenciando cauim, e o visitan

te não sai sem beber nem sem levar sua panela da bebida. Ãs vezes 

os moradores de outras casas, sabendo que nao hi cauim na casa 

que hospeda, trazem-no especialmente para oferecer aos visitantes. 

Quando se sai em visita a uma outra aldeia, tambêm ê certo que,na 

volta, as primeiras perguntas dos que ficaram serão: "Tinha 

cauim lã? Você tomou mingau (cauim)? Mingau de quê?"; este ê, por 

tanto, um dos principais slmbolos da hospitalidade. O cauim e 

transportado em pane las grandes, que são emprestadas ãs visitas 

para que o transportem; buscar a panela ê, depois, um pretexto P! 

ra retribuir a visita. 
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O visitante conversa com os homen~ da casa~ especialmente • 

com o dono da casa, nunca se dirigindo ãs mulheres. Homens de ou

tras casas vêm cumprimentâ-lo~ saber as novidadest mandar recados, 

etc., e raramente suas mulheres acompanham-nos; quando o fazem 

guardam certa distância. sentando-se em redes no canto~ e, se nio 

hã mulheres conversando no local, permanecem mudas e quietas. As 

mulheres, por sua vez. são cumprimentadas somente pelas visitas 

femininas, falando pouco e discretamente. S5 conversario mais de

moradamente nos dias seguintes, quando tomarão parte das ativida

des culinirias da casa. Os Kayabi nunca se olham nos olhos quando 

falam, e o padrio destas conversas entre h5spedes e visitantes -e 

o~ primeiros deitados na rede, olhando para o teto, para a comida 

ou qualquer outro lugar e os segundos sentados em pequenos ban-

cos. de pe ou encostados nos esteiost olhando vagamente para a 

frente 1 para o nada, mas nunca na direção de seu interlocutor. E

les falam bem baixinho a maiot parte do tempo e são raros os mo -

mentos em que algu~rn eleva a voz ou que se ouvem gritos e risadas 

numa casa Kayabi. Sô das crianças e rapazes e que se admitem~ não 

sem reprimendas, estes comportamentost assim como movimentos brus 

cos, saltos. corr;das, etc. 

Dissemos antes que qualquer visitante, seja ou não Kayabi, 

recebe praticamente o mesmo tratamento. Os Kayabi têm maneiras su 

tis det respeitando a etiqueta, tratar diferencialmente os mem-

bros do grupo e os outros indios ou os b~ancos. Os Txukarramãe 

particularmente, são alvos de brincadeiras por parte delest 

os consideram feios e brabos. A fei~ra esti no disco labial e 

que 

na 

altura (os Txukarramie sio em m~dia bem mais altos do que os Kay! 

bi); vi alguns Kayabi prenderem folhas duras e redondas no lá-

bio inferior e falar um atremedo de Txukarramãe, para delicia dos 
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que se achavam presentes. A bravura por conta de sua notória cora 

gem nos conflitos com os brancos. Mas critica-se tamb~m os Txukar 

ramãe dizendo-se que eles comem muito e que pedem as coísas dire-

tamentet em voz alta, dentro da casa. Se eles chegam na aldeia 

são recebidos cordialmente e ganham camidat como qualquer outro . 

Entretantot certas iguarias são cuidadosamente escondidas antes 

de sua entrada na casat como carne de caça, mel, alguns tipos de 

cauim, etc. Os outros índios com quem têm contatos frequentes, Ju 

runa, Krenacarore e Suyã, são menos criticados. As relações com 

todos, inclusive Txukarramãe~ são sempre amistosas, ã diferença 

do passado, porque agora são todos 11 mansos 11
, ~1 amigos [I t e têm a 

. .... . 
generalizada de - índios,, oposição cat"aT-consc1enc1a que sao por a 

bas. Com outros Índios do Parque conta tos - dada os os sao raros, a 

distância que os separa. Os Kayabi têm certa reserva em relação 

aos indios do Alto Xingu por causa de seus feiticeiros. Segundo 

eles. os feiticeiros pedem tudo e nio se pode negar. porque sio • 

vingativos e poderosos. 

Chefia 

A chefia da aldeia Capivara i atribuida hoje unanimemente 

a Canisio. Cada aldeia Kayabi do Parque tem um chefe (geralmente 

o homem mais velho) mas o grupo como um todo não tem nenhum lider 

ou representante. Em reunião de chefes indígenas do Parque promo

vida pela FUNAI recentemente 1 foram chamados como representantes 

dos Kayabi Pepori e Canlsio. Eles, no entanto1 dificilmente pode

riam falar por todos os Kayabi do Xingu. 

Hoje em dia o cargo de chefe estã intimamente ligado ãs ne

cessidades de o grupo dispor de mediadores entre sua sociedade e 

a sociedade nacional. Os moradores da aldeia Capivara se dizem 
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"pessoal do Canísio" e identificam outros Kayabi como "pessoal do 

Sablno", "pessoal do Pepori", e assim pór diante. A obtenção dos 

bens industrializados indispensãveis ã sobrevivência do grupo a

tualmente se faz via contatos com o mundo exterior ao Parque, se

ja através do Posto Indígena (onde passam regularmente funcionã -

rios da FUNAI, médicos, visitantes e pesquisadores que são respo~ 

sãveis por grande parte das trocas - monetãrias ou não - que abas 

tecem os Índios), através de presentes da FUNAI (rareando, 

vez que o Õrgão tenta mudar sua política de presentes para 

dlos) ou através da venda de artesanato e compras efetuadas 

uma 
• 1 n-

nas 

cidades. Ora, em qualquer desses casos (ã exceção, talvez, dos pe! 

quisadores, que presenteiam a todos), estão mais preparados para 

negociar os bens industrializados aqueles Índios que têm domínio 

da língua Portuguesa, conhecimento mínimo do valor dos bens nego

ciados e do funcionamento da moeda. Com isto, Canisio tornou-se , 

ao lado de outros índios jovens, responsãvel pelas relações exte

riores da comunidade. Ele foi educado na escola dos jesuítas em 

Utiarity, onde fof alfabetizado e fala perfeitamente o Português. 

E, na maioria das vezes; o intermediãrio nas trocas do grupo com 

o mundo externo. Embora todos possam negociar de forma independe~ 

te, muitos preferem confiar na mediação de Canísio. 

Entre suas vãrias atribuições estã guardar todo o mel enga! 

rafado em sua casa para vender ou trocar. Hã uma casa na a l deia , 

desocupada, que funciona como "celeiro", um lugar especial para 

estocar alimentos. Grandes quantidades de banana, mandioca, amen

doim, batata, são guardados nessa casa, fechada com cadeado, cuja 

chave fica em mãos de Canísio. A comida ali armazenada é guardada 

em seções separadas, por cada dono da roça de onde el a saiu. Qua~ 

do se quer pegar qualquer coisa e preciso pedir a chave a Canísio. 
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Na sua ausincia, ele pede a outro rapaz, Pali, que "tome conta"da 

chave. Este, o "segundo" de Canisio, tambim e alfabetizado media

namente e trabalhou durante algum tempo para os Vilas Boas nos 

Postos do Parque, quando solteiro. t claro que todos podem guar

dar sua colheita em casa e isso i feito quando as quantidades co

lhidas são menores. A única razão que justifica a existincia des

te celeiro e o tamanho atual das casas de moradia, bem menores do 

que as antigas. O fato de ser o guarda-chaves não dâ a Can1sio ne 

nhum direito sobre as coisas que se encontram no interior da casa 

(a não ser sua prõpria colheita), mas o torna responsãvel por que 

ninguém mexa ali (o que dificilmente aconteceria). 

Canisio atua ainda como enfermeiro, ministrando os medica -

mentes que traz do Posto e guarda em sua casa e que a maioria das 

pessoas não saberia usar sozinha. 

A aldeia Capivara tinha iniciado, em 1982, uma tentativa de 

criação de porcos. Tudo começou com um casal de porcos que Cani 

sio pediu a um chefe de Posto e passou a criar. Hoje ele tem 2 

porcos, seu cunhado Moroaiup outros 2 e Cuiabano mais 2, resulta

do de uma primeira repartição. São os ünicos "criadores de por

cos" da aldeia e os outros demonstram certo ressentimento por não 

terem ainda recebido nenhum. Um dos porcos foi morto por iniciati 

va de Canisio e a carne e gordura distribuídos por todos.conforme 

ocorre sempre com os produtos de caça e pesca em grande quantida

de. 

O novo chefe tem se tornado crescentemente o intermediãrio 

entre a FUNAI em Brasil ia e seu grupo, com os projetos agricolas 

para o Parque, que incentivarão a cultura de certos itens para 

venda. Ele foi chamado para uma reunião cujo tema eram estes pro

jetos, aceitou participar e tomou a decisão de abrir uma grande 
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roça coletiva onde serão plantados arroz e demais gêneros para ven

da. Toda a aldeia se refere a esta grande roça como sendo a "roça 

de Canlsio", embora saibam que seu produto, uma vez vendido ou 

trocado, deverã beneficiar a todos. O trabalho nesta roça de ar

roz é organizado e dirigido pela chefia, em moldes não-Kayabi. D~ 

ferentemente das outras roças e das outras atividades, ele ê exe

cutado coletivamente pelos homens jovens da aldeia, sobretudo p~ 

los rapazes solteiros. Os mais velhos não participam (Domingos,Ya 

wari, Takaperun, Kupeap, Tymakai). Os outros, Canisio convoca, em 

reunião no fim da tarde, definindo as tarefas a serem executadas. 

Todos os jovens consentiram em colaborar neste trabalho e neste ' 

sistema e chamam de peões os trabalhadores sob a chefia de Cani -

sio. A colheita de grandes quantidades de banana para venda tam

bém ê feita nestes moldes. Em lugar de cada família nuclear co

lher em suas roças, Canisio sai com todos os peões e executa o 

serviço. Este tipo de organização do trabalho, completamente es

tranho ã cultura Kayabi tradicional, é identificado com o sistema 

de trabalho dos brancos, principalmente o trabalho nas fazendas , 

onde um capataz comanda o serviço de uma turma de trabalhadores 

Ou com o sistema dos prÕprios trabalhadores brancos a serviço da 

FUNAI nos Postos: um chefe comanda, distribui as tarefas entre 

seus trabalhadores ou peões. Da mesma forma como Canisio tem seus 

-peoes entre os rapazes da aldeia, os chefes de outras aldeias 

também têm os seus: Sabino, Tsiravé, sendo bem considerados os 

chefes que têm muitos peões. A turma de trabalhadores recebe, ao 

final do serviço, uma refeição fornecida por Canisio (preparada 

pelas mulheres da casa): arroz, cauim, etc., conforme as dispon i -

bilidades do dia. Os visitantes de passagem pela aldeia por oca

sião destes trabalhos também são chamados a participar, de forma 
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que a turma de peões e recrutada em bases estranhas ãs que regem 

o trabalho ordinãrio, congregando tanto os parcei~os no trabalho 

quotidiano, como os cunhados de Canísio, quanto outros homens jo

vens. Os peiies de Canlsio eram ao todo9! na faixa de 15 a 30 anos 

(destes 6 eram solteiros). Possivelmefite, os homens mais velhos 

não podem ser recrutados como peões por CanTsio, em razao de sua 

idade. 

Este sistema de trabalho, aliado a outras novidades! contri 

bui para centralizar a chefia entre os Kayabi t conferindo um 

maior nümero de atribuições ao chefe tradicional. Canisio contro 

la ainda: a bola de futebol e o bico de ar, usados diariamente 

pelos rapazes e meninost que jogam futebol todos os dias; o quer~ 

sene para as lamparinas, tambªm guardado em sua casa, que nio -e 

distribuído assim que chega â aldeiai o sabão em barra tambem não 

ê repartido imediatamente, mas distribu1do a medida das necessida 

des. Para todos. estã fora de cogitação que CanTsio abuse deste 

controle. nenriquecendo"t deixando de dar a algu~m o que precisa. 

A Ünica figura que ~ reconhecidamente "mais rica~ do que os co

muns da aldeia e o payé, em razão dos serv;ços que presta ã comu

nidade. E considerado natural que os payé tenham muitas coisas ' 
pois recebem pagamento pelas curas e presentes. Segundo muita ge~ 

te, o payi da aldeia tem muita roupa 1 miçangat fumo 1 flechas. pa

nelas. etc., guardados em malas. Ele não exibe ostensivamente sua 

riqueza e usa as mesmas roupas! enfeites e utensílios que todo o 

mundo. Da1 resulta ser o payé, em caso extremo, e atravês da in

termediação de algum de seus parentes prÕx1mos, um fornecedo~ de 

alguns desses bens. O payé recebe o que possui em pagamento pelos 

seus serviços e nao esti obrigado a distribuir o que tem. 

Grünberg descreve o ~iat, chefe Kayabi~ como velho e ague~ 
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rido. podendo acumular as funções de llder político e xamã. Temeo 

ni 1 o U19iat que teve a oportunidade de conhecer, somava os status 

associados de velho1 avõ e chefe. 

"Era tratado c001 respeito especial e falava-se muito de
le e de suas decisões no passado, mas faltava qualquer i.,!! 

dicio de submissao ou mesmo de obediência declaradar1 (GrO~ 

berg~ s/d.: 127). 

Os grandes UPiat do passado fazíam longos discursos escutados por 

todo o grupo e arbitravam em caso de disputas ou brigas. Tudo is

to contrasta com a chefia exercida hoje. As falas de Canisio nas 

reuniões são escutadas basicamente pelos jovens peões, estando os 

homens mais velhos fora de sua influência. Alguns fazem questão ' 

de dizer que sõ trabalham para si prõprios e da maneira que lhes 
... 

convem . 

Ao que parece, Temeoni foi o ultimo grande chefe tradicio

nal do grupo orfginãrio do rio dos Peixes. Conforme eles contam , 

ao chegarem ao Xingu os Vilas Boas aconselharam os rec~m-chegados 

que ficassem com Cuiabanotque "tomaria conta~ deles. Ao morrer Te 

meoni, o grupo deve ter passado ã chefia de Cuiabano, depois afas 

ta do. 

Conhecemos muito pouco do modo de vida dos Kayabi que moram 

acima do PI Diauarum, mas pelas informações dos moradores da Cap! 

vara~ não hã um chefe com a expressão de Temeoni no Xingu. Pepori 

ê um caso ã parte, pois alêm de chefe e payé esteve sempre muito• 

ligado ã administração do Parque e tem grande trânsito fora dos 

limites do grupo Kayabi. 

Na aldeia Capivara, todos costumam dizer que o sucessor na

tural do antigo chefe teria sido, em outros tempos, um de seus 

filhos. provavelmente Kupeap, a mais velho, "porque o pai contava 

muita estôria para ele, ensinou muíta coisa 11
• O prÕprío Canísio 
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admite francamente este fato e sua liderança nao i contestada~Pº! 

que os novos tempos exigem novos chefes. Kupeap ê uma personalida 
. -

de recatada, dificilmente participa dos empreendimentos 

vos (i exceç~o de festas} e vive a vida da aldeia. 

coleti-

Pelo que dizem os informantes, portanto, a chefia teria si-

do um cargo sucedido em linha pate~na pelo primogênito. A chef1a 

atual evidencia a ruptura deste padrio tradicional como resposta 

ãs novas solicitações do grupo em termos sobretudo materiais e -a 

prem~ncia de manter uma relação regular e eficiente com o Posto s 

a administração do Parquet a FUNAI em Brasllia. outros 1ndios e 

com os brancos em geral. Estes fatores novos contribuem tambêm 

para a reuniio das famllias extensas em aldeias maiores. E claro 

que muitos homens Kayabi. bons falantes de Portugu~s, podem bus

car estabelecer relações por conta p~Ôpria, e de fato eles fazem 

isto, mas em proporção reduzida. Assim~ reconhecem a eficiência 1 

do atual chefe no que diz respeito a este assunto. O Posto e a 

FUNAI por sua vez, referendam a liderança elegendo Canisio o re

presentante oficial da aldeia Capivara; e a ele que se dirigem 

quando precisam comunicar algo ã comunidade. 

O perfil do novo chefe tem, assim contornos totalmente dife 

rentes: a idade avançada e o espirita guerreiro. assinalados por 

Grünbetg. correspondem a valores não mais operantes. pelo menos 

no que diz respeito a este cargo, jã que os velhos não são os me

lhores mediadores e a guerra nio existe mais. Sabino e Pepori ,por 

exemplo, chefes velho~, reunem muitas das características agora 

exigidas~ uma vez que passaram por intenso processo de acultura -

ção, ã época em que viveram entre os brancos. Tsirave, por sua 

vezt chefia sua aldeia muito roais por ser um mediador 

do que por ser o sucessor de seu pai. 

eficiente 
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Assimt parece ter sido sobre a chefia que incidiram com 

mais força as pressões transformadoras e os ocupantes deste ca~go 

hoje têm sobre si a difícil tarefa de conciliar o reconhecimento 
11 exterrio" e "i nt,erno", isto é1 atuar como representantes do grupo 

nos contatos inter-itnicos e exercer a liderança diante de seu 

grupot o que nem sempre i possivel. Canlsio precisa convencer seus 

parentes e demais moradores da aldeia de que a proça grande 11
1 pot 

exemplo~ ê um projeto interessante,· caso contrãrio não poderâ ali 

ciar os trabalhadores de que precisa. Em certa medída 1 ele usa 

do reconhecimento externo para garantir-se o cargo da chefia,guar 

dando1 temporariamente, as coisas dos brancos (sabia, querosene 1 

sal, bola de futebol, etc.) em sua casa. Coisas a que todos .... 
tem 

direito, mas que o chefe se reserva o privilêgio de distribuir,ao 

longo do tempo. São coisas de branco mas sua repartição no inte

rior do grupo i feita segundo os valores "verdadeiros"t ou seja, 

nao negar aos companheiros o que precisam. 

Do dominio ou do maior dominio das técnicas e conjunto de 

conhecimentos tradicionais que caracterizava o chefe Kayabi, pas

samos ao maior domínio das têcnicas e coisas dos cara1bas (falat 

escrita. operaçio de motores1 do ridio, guarda dos bens, etc.) ,u

sadas em benef!cio do grupo4 

Distribui~ão de comida 

A mais importante atividade feminina quotidiana e a feitura 

e distribuição da comida. Constitui um verdadeiro ritual diãrio 

de trocas, pois os atos de dar e receber são ar muito mais signi

ficativos do que as coisas dadas e recebidas. A comida ê distri -

buida dentro das casas e entre as casas, em todas as di~eções,fo! 

mando uma extensa rede de circulação de alimentos que inclui toda 
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a aldeia e pode, eventualmente, ult r apassar seus limites. 

A distribuição obedece a regras que fazem do grupo de •ora

dores de uma casa ou de vãrias casas (a familia extensa) os pri 

meiros e principais beneficiados, vindo em seguida os outros gru

pos de pessoas. A cada um dos sexos cabem certos papeis na distri 

buição , que vai desde o alimento cru ao preparado, mas a mulher 

do dono da casa ê a principal organizadora da distribuição. Uma 

das virtudes femininas ê não deixar faltar comida e promover a 

distribuição por iniciativa própria, não se ndo preciso que ne nhum 

homem lembre a sua esposa o que deve cozinhar nem a quem dar o 

que prepara. 

O alcance da distribuição a partir de cada cozinha depe nde 

basicamente da quantidade de comida dispon1vel, mas a generosida

de suplanta os obstãculos de uma relativa escassez. Assim, se um 

homem estã doente ou se não pode sair para trabalhar, os morado -

res da aldeia não deixarão de enviar-lhe porções de alimento , mes

mo que seja pouco e mesmo sabendo que ele ê assistido nesta hora 

por seus parentes prõximos. Ou se hã a chegada de um visitante i

nesperado, entrega-se a ele todo o mingau da casa, para que seja 

recebido conforme as regras de etiqueta vigentes. 

O peixe e a caça, quando obtidos em grande quantidade , são 

repartidos ainda crus. Se as caçadas ou pescarias renderam pouco, 

seu produto ê transformado em mutap, um dos mais comuns pra t os 

Kayabi, e distribuído sob essa forma, cada família nuclear rece -

bendo sua cuia. O m utap ê uma excelente maneira de coletivizar a 

comida, uma vez que toda a caça ou peixe e transformada em uma 

massa uniforme onde não hã partes mais ou menos apreciadas. 

Todos os homens da casa entregam o produto da caça ou pesca 

ã sua prõpria esposa ou ã esposa do dono da casa, seja ela mãe • 
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sogra ou cunhada e que é também, geralmente, a mulher mais velha. 

O circuito das trocas de alimento ê estabelecido entre mu -

lheres, que são as agentes da distribuição e as destinatarias da 

comida. As crianças de cada casa levam as cuias cheias de uma mão 

feminina a outra dentro da casa e sao enviadas às outras casas 

da aldeia para pedir ãs mulheres que façam levar suas cuias atê 

o local onde se cozinha, o que novamente ê feito por crianças. 

A comida que ê preparada dentro de uma casa, independente -

mente de quantidade, ê sempre partilhada por todos os moradores 

presentes. Algumas vezes os ausentes têm sua parte guardada para 

quando voltarem do trabalho. Pronta a comida, a mulher responsã -

vel pela distribuição passa a chamar cada uma das outras mulheres, 

que se aproximam com suas cuias para receber sua parte ou mandam 

os filhos pequenos para receberem-na. Tudo isto ê feito com gran

de cerimõnia, discretamente e sempre segundo a mesma ordem. A cer 

teza do direito de partilhar a comida da casa não dá a ninguém o 

direito de servir-se ou de aproximar-se antes de ser convocado.So 

mente das crianças ê tolerado comer livremente da comida pronta 

que aguarda o momento da distribuição e ãs vezes são repreendidos 

por isto. As primeiras a receberem comida, tanto no interior quan 

to fora da casa são sempre as irmãs, mães ou cunhadas1• 

O cauin, ainda que siga as mesmas regras de distribuição, ê 

objeto de um ritual onde os homens sao os personagens principais. 

Embora preparado pelas mulheres, o "dono• do cauim convida todos 

os homens da aldeia para prova-lo antes da distribuição. Keste ca 

so, todos vêm ã casa onde se encontram as grandes panelas com a 

1 Schmidt descreveu uma distribuição de comida no PI Pedro Dantas: "Poco apeti, 
tosa era la ccremonia de la primera recepciõn de estes índios la que se cum
pliôsc de la manera sigoiente: La cacica puso con el dedo en la boca de to
das las personas un poco de miel, la que sacaba, tambiên con el dedo, de una 
calabaza"( Schmidc, 1942: 13). 
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bebida pronta e cada um deles para alguns momentos sentado junto' 

ã panela, para beber. Isto feito, as crianças são chamadas e le

vam a cada uma das casas uma panela cheia. Como o cauim e bebida 

muito apreciada e preparada com frequência, muitas vezes este ri

tual se repete duas ou três vezes no mesmo dia em casas diferen -

tes e seus moradores trocam entre si panelas de bebida absoluta 

mente igual. O mesmo ocorre com a comida, quando duas casas tro -

cam, por exemplo, duas porções iguais de mutap absolutamente i-

gual, feitos com o mesmo peixe, o que dã a medida do 

implicado nos atos de distribuição. 

simbolismo 

Tal generosidade com relação ao alimento tem como contrapa~ 

tida a proibição de pedir qualquer coisa que seja, mesmo em casos 

de carência. Ninguém pede comida porque isto causa vergonha dian

te dos outros; e, se pedir ê vergonhoso, nao dar e ainda mais con 

denãvel. Quando se vai ã casa de alguém onde hã peixe assado so -

bre o fogo que não ê oferecido, os visitantes falam mal dos donos 

da casa e reclamam de sua avarice, mas sempre em surdina. 

Quando o filho de Kupeianin nasceu e ele estava, portanto , 

- -impossibilitado de ir a roça, foi a casa do cunhado Yawari apelar 

para o filho da irmã, dirigindo-se a ele assim: "Eu estou parado, 

você sabe. Tenho criança pequena, nao posso derrubar pau. Você 

pensa ai". Este pequeno discurso, que equivale a um pedido de aj~ 

da, foi prontamente atendido por um dos homens da casa que escuta 

va, deitado na rede. Segundo os que lã estavam, Kupeianin n~ veio 

pedir nada (ele teria vergonha de fazê-lo}, apenas lembrar aos 

parentes sua situação. 

O mesmo ocorre com o mel, que se ê pouco, vira mingau(elty}, 

mel com ãgua, todos os homens sendo convidados a provã-lo. Quando 



60. 

uma roça de mandioca e muito grande, seu dono pode chamar vãrios 

homens para ajudi-lo a arrancar as ralzes e coloci-las na igua 

Depois, como sempre, todas as mulheres executarão juntas o desca! 

camento. A esposa deste homemt em retribuição, farã beiju para to 

dos aqueles que ajudaram na colheita. As colheitas das roças tam

bêm podem ser partilhadas: delimita-se um trecho onde o beneficia 

do pode colher, geralmente homens que, por algum motivo. nio plan 

taram. Ã época do amadurecimento do milho, e comum um homem convo 

car toda a aldeia para comer e colher mi~ho verde. Todos trazem 

então um pouco de milho verde pa~a fazer mingau em casa (avatsi -

kyt ou avatsikyry). 

Kupeap, por exemplo. nao abriu roça em 1982 por recomenda -

çio dos m~dicos, que o aconselharam a evitar grandes ·esforços fi

sicos. para sarar suas feridas. O cunhado Tymakai abriu roça para 

ele. que poderâ plantar. Paie e Kupeianin não fizeram roça ainda 

por causa dos filhos pequenos, mas estão sendo ajudados pelos re! 

pectivos cunhados. Tambem o sogro do primeiro, Takaperun, abriu 

uma roça especialmente grande onde delimitarã os trechos do irmão 

e do genro. Assim como no caso da comida e dos bens. os Kayabi 

trocam serviços entre si. 

Portanto1 o sistema de distribuiçao 1 assentado numa ordem 

que vai do circulo mais fechado e mais solidirio. o conjunto de 

moradores de uma casa (onde a partilha e obrigatõria qualquer que 

seja a quantidade), ao mais amplo, o da aldeia ou dos presentes 

oferecidos a outras aldeias (onde a partilha estã condicionada -a 

quantidade), tem como princípios basicos a vergonha de pedír e a 

obrigatoriedade de dar. Possivelmente o mesmo sistema vale para 

as trocas de outros bens (ver citação abaixo) mas não com a mesma 

intensidade que para este assunto diãrio, que ê a alimentação, e 
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realça o papel femi~ino de provedora e distribuidora de comida. A 

exceçio da prova do cauim 1 que i exclusivamente masculina e que 

permanece um pouco inexplicãvel neste quadro. Segundo Grünberg 

a troca de alimentos, as5im como as outras trocas, i um assunto 

de homens, o que concluiu a partir de suas observações: 

11 Quero ilustrar o processo diârio de distribuição e cons,!!_ 
mo de alimentos com um exemplo: Moanyan e Nyükato caçaram 
um dia dois macacos e trouxeram-nos ã maloca de Temeoni , 
onde sua mulher Moi, e Kuyakato, com eles cozinharam mu

tap. Pronto o prato, Moi encheu três grandes cabaças e ~ 
meoni levou uma_f!ara Moanyan, uma para Nyükato e outra 
tra para mim. Em seguida foi com sua prõpria cabaça de ho 

µ -

rnem em homem e deixou que cada um experimentasse uma pon
ta de dedo de mu:tap~ i nclusive aqueles a quem jã tínha 
levado uma cabaça especial. Moanyan e Nyükato repetiram 
pouco depois o mesmo processo. 

Esta distribuir e provar de alimentos repetia-se diaria 
mente, com leves variações, mas apenas entre os homens e 
sõ com comi da Kayabi ripurau, como o mutap, beiju de man -

dioca e todos os tipos de chicha. A atitude e .seria e sã·o 
usadas as mesmas pal avrasu (GrlJnberg,. s/d.: 112,grifos meus) . 

Como se ve, a generosidade com relação ao alimento e as 

trocas na aldeia t~m grande importincia na vida d1iria. Provavel

mente são a expressão formalizada da aliança e da solidariedade 1 

que une os membros da casa (o homem entregando o produto do seu 

trabalho aos afins, que serã convertido em comida para todos) e 

as casqs entre si. Ao nivel da subsistência, garantem o sustento 

dos membros impossibilitados ternporari~mente de trabalhar e a par 

ticipação equitativa nas refeições, independentemente dos aciden

tes a que estã sujeito um caçador ou um pescador. Asseg uram ainda 

o aproveitamento integral dos bens pereciveis, distribufdos ampl! 

mente. 

A abundância de alimento (principalmente de prod utos da ro-
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ça) e a generosidade das ofertas aos visitantes ou aos funciona -

rios da FUNAI no Posto sao motivo de orgulho para os Kayabi. Nio 

hã como passar por uma aldeia Kayabi sem receber alguma comida. 

Entretanto~ hã certos itens reservados que não entram na 

distribuição geral, A primeira refeição do dia, pela manhã, consu 

mida pelas famflias nucleares em separado, não ~ objeto de distri 

buiçio. Geralmente ela consta de sobras de alimentos da vespera . 

A partir desta, que não e uma refeição importante~ iniciam-se as 

tarefas para obtençio do alimento do dia - fazer farinha, fazer ~ 

beiju, fazer cauim, pescar, caçar, etc. Não ha hora certa para a 

refeição principal que pode ser tanto pela manhã quanto i tarde . 

Durante o dia sempre recebe-se alguma coisa, vinda de outras 

sas, ou come-se frutas~ amendoim, carã, etc. 

Vísceras ou pedaços especiais da caça sao separados 

cozinheiras e oferecidos aos maridos1 ou ao caçador. O caldo 

ca-

pelas 

do 

peixe tambim~ antes de virar mutap ~ tomado somente pelo pescador 

ou por seus filhos pequenos. Pequenas quantidades de mingau. ado

çadas especialmente com mel, são guardadas separadamente no jirau 

por detrãs das redes, onde se dispõem os objetos pessoais3 fican

do assim excluidos das distribuições gerais. Geralmente são tam

bêm consumidos discretamente, jã que privadamente e impossível 1 

Na verdade. parece conviver perfeitamente bem com o sistema 

de distribuiç~o a manutençjo de algumas iguarias como alimentos 

privados. Certa vez, voltando para casa e tendo pescado uma quan

tidade razoivel de peixe, resolveu-se parar um pouco em uma al

deia Kayabi. No porto foram separados os peixes que ser1am dados 

na casa daqueles que seriam guardados - cuidadosamente escondidos 

na canoa sob as redes. As visitas de Índios não-Kayabi, principa~ 

mente Txukarramãe~ tambêm dão lugar a uma separação dos alimentos 

a ser~m oferec1dos e dos alimentos que devem ser reservados nos jiraus. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GERAIS DO XAMANISMO KAYABI 

II.A. VOCAÇOES XAMANTSTICAS 

Ã diferença do que ocorre em alguns outros grupos Tup1, os 

Kayabi têm poucos xamãs. Para uma população de quase 400 indi ví

duos, somente no Parque do Xingu, dispersos em muitas aldeias, hã 

apenas 4 xamãs: 2 homens e 2 mulheres, morando em 3 aldeias dife

rentes. Compare-se esta situação, por exemplo, com a do grupo As~ 

rini do Xingu, numericamente muito menor (53 individuas em 1981), 

onde a maioria dos homens atua como xamã em algumas cerimõnias de 

cura 1. 

As vocações xamanisticas não aparecem em profusão e nem se! 

pre, quando são detectadas, significam que mais indivíduos ocupa

rão esta posição social. 

O payé Tymakai costuma dizer aos seus compa nheiros de al

deia que quando ele morrer não vai ficar ninguém para cuidar das 

aldeias ali perto e de seus moradores, porque não sabe - ninguém 

sabe - quemserã payé futurame nte. Diz-se tambêm que e l e deseja 

"botar um novo payé", mas que não apareceu, atê o momento, nenhum 

candidato ao aprendizado. 

Quando os moradores da atual aldeia Capivara chegaram ao 

Xlngu, o único padé Kayabí do Parque era Pepori. Depois chegaram 

l ''Desde minha primeira via&em aos Asuriní • cm 1976. pude observar que os ri 
tuais conhecidos como ''pajelança" realizam-se com muita frequência, mobili'::" 
zando todo o grupo para sua execução. A maioria dos homens participa como 
pazê nestes rituais e o pszé principal, em cada um deles , ê auxiliado pe
los assistente& e pelas cantadoras, encarregadas também de preparar o min
gau ritual" (MUller, 1982:8). 
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2 mulheres do Parã, uma delas Pie, que ficou no Xingu. A outra vo.!_ 

tou para seu lugar de origem. Ao chegarem jã eram payé. Oepoi s 

da atração dos Krenacarore outra mulher, da aldeia Kayabi do Mani 

tsauã (Yuaroõ, mulher de Tarumani) virou payó. Segundo contam,ela 

tomou muito caxiri (bebida Juruna) e ficou bêbada "até virar paeé". 

A melhor definição do xamã Kayabi é, nos termos de Eliade 

(1951 ), a de •agente do sagrado" , isto é, o individuo que, atra

vés de uma capacidade individual revelada em determi nado momento 

de sua existência e das técnicas de êxtase aprendidas a partir 

de então, mantêm uma comunicação regular e controlada com o mundo 

sobrenatural: ele age como intermediãrio entre duas ordens de rea 

lidade, que qualificarei de natural e sobrenatural, respectivame~ 

te 1 . 

Os relatos de iniciação xamanistica dos Kayabi obedecem ao 

modelo de uma viagem, empreendida quando de um grave acidente ou 

durante uma doença prolongada. Ã primeira viagem seguem-se outra~ 

geralmente em sonhos. O termo viagem designa, pois, o abandono do 

nivel de realidade cotid1ana e a passagem ao nivel da rea 1 ida de 

sobrenatural. Com esta passagem, o xamã vê, ouve e fala com os es 

pi ri tos. 

O xamã Kayabi apresenta praticamente todos os traços rela

cionados por Eliade em sua definição de xamanismo. Seu método ê o 

da viagem mística: 

"Quant aux techniques chamaniques de l'extase, elles n'êpuisent 
pas toutes les variêtês de l'experience extatique attestées 
dans l'histoire des religions et l'ethnologie religieuse: on ne 
peut dane pas considêrer n' importe quel extatique coome un cha 

l Hão conheço expressões Kayabi que correspondam a estas qualificações. A rea 
lidade que chamo sobrenatural caracteriza-se por não ser normalmente acces:; 
aivel aos sentidos. 
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mani ce1ui-c1 est le spécial1ste de la t~anse, pendant laquelle 
son ãme est censêe de quitter le corps pour entreprendre des 
ascens i ons cêl estes ou des des c,entes inferna 1es 11 

( 1951 : 18-19) • 

A revelação sübita da vocação xaman1stica e seu desenvolvi~ 

menta posterior, tal como se dã entre os Kayabi, segue de perto 

as observações genericas de Eliade. A revelação se dâ por uma cri 

se, que se constitui em separação (primeira viagem cõsmica). 

Esta primeira experiência de viagem cõsmicaJ protõtipo das 

subsequentes, poss1bilita o acesso ã condição de xamã. Geralmente 

e o m porta um a mo r te ( s i m b õ 1 i e a ) em q 1.1 e o x a m ã _, s e p a r a do do m u n do dos 

homens. frequenta as regiões sobrenaturais. A partir de então, o 

eleito se sujeitari i instruç;o das tªcnicas do transe, aprend! 

rã os nomes dos espíritos. a cura, os cantos~ etc. O aprendizado 

é tao essencial quanto a revelação 1 se faz por meio de um instru

tor xami e o ixtase obedeceri (bem como as vis~es e a mfisica)~ a 

partir de então, a um modelo tradicional. 

A histõ~ia da transformação de Tymakai em payé. tal como 

ele conta, conjuga a doençat os sonhos como revelaçõest a morte 

simbÕlica como condição de separação iniciatoria do mundo dos ho

mens, a ressurreição e o aprendizado têcnico com outro pagé. 

Certa vez, ainda no Tatui, Timakaf foi buscar urucu numa al 

deia velha. Lã escutou um barulho que lhe pareceu gente se movi

mentando. Seguindo os ru1dos, chegou a uma casa velha. Começou a 

quebrar o pé de urucu que havia perto. Então escutou barulho de 

caetitu. Foi procurã-lo mas não encontrou nada. Escutou novamente 

o mesmo barulho. levantou-se. Procurou, e nada. Sentiu arrepios, 

como se tivesse febre, achou que ia ficar doente e resolveu ir em 

bora. Pegou a canoa e remou toda a noite pelo Tatuy. Chegando em 

casa, deitou-se na rede e desmaiou. Não pode mais se levantar.Pas 
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sou muito mal durante três meses, ficou muito magro. Quando esta-

va melhorando, recomeçou a andar. Foi ao rio banhar-se, voltou 

ruim de novo e começou a escutar uma voz cantando maraká.Oesmaiou 

mais uma vez. Ai começou a ver coisas em sonhos. Viu mamaé, escu-

tou vozes no seu ouvido, canto de payé. Quando melhorou foi a al

deia de Iuporiyawat (pai de Canisio), que era "payé grande". Foi 

rezado por este, que fêz ainda muita cuia e muita flecha para dar 

a Tymakai. Começou a aprender a rezar e a dançar até o amanhecer, 

sendo Iuporiyawat quem lhe ensinava tudo isto. 

Mais tarde, Tymakai foi caçar ã noite certo sapo que se co

me. Subiu em um pau na beira do rio, o pau quebrou e ele caiu na 

ãgua. Veio uma voz no seu ouvido, cantando as rezas que ele tinha 
1 aprendido. Foi então que conheceu caroat , que veio ao seu encon-

tro. 

A mulher de Tymakai, que também estava na beira do rio qua~ 

do ele caiu, voltou ao local de madrugada e somente então viu o 

corpo do marido, boiando em um poço. Foi ali que Caroat pegou Ty

makai. Foram buscar novamente Iuporiyawat, que rezou novamente a

té Tymakai se recuperar. 

Iuporiyawat ficou doente quando voltou para sua casa (tinha 

uma ingua debaixo do braço). A mulher dele veio imediatamente bus 

car Tymakai para rezar seu marido e este pensou: "ainda não sei 

rezar". Mesmo assim foi. Na aldeia Iuporiyawat mostrou-lhe sua 

doença e falou: "você vai me curar como eu te curei". Os dois pa~ 

saram a rezar juntos, colocando as mãos juntos no lugar da doença. 

Tymakai soprou fumaça no lugar atê que pegou mamaé, que estava no 

corpo do outro payé. Iuporiyawat fêm outra reza para Tymakai e 

1 Caroat ê o 11bicho da água'' ou ''dono dos peixes". tratado no Capítulo III. 
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deu a ele para que se tornasse realmente payé. 

A partir daí Tymakai passou a escutar vozes cantando maraká 

no seu ouvido* São espiritos que ensinam para ele o que vai can

tar. Em sonho Tymaka1 via âgua e peixes passando deibaixo da sua 

rede, bichos em sua cuia. Depois dos bichos e da ãgua, escutava ' 

mais maraká e ia aprendendo aqueles cantos. 

Depois da cura de Iuporiyawat. Tymakaí foi chamado por Te

meoni para sua aldeia. Passou a rezar e cantar lã e todas as pes

soas acreditaram que ele ia ser "payé grande·•. 

As etapas de morte e ressurreiçio, como se v~t estio prese! 

tes pelo menos duas vezes no relato de Tymaka1. Na primeira, qua~ 

do adoeceu gravemente ao voltar de sua expedição para buscar uru

cu. Desmaiou então duas vezes e o desmaio e uma das formas de via 

gem sobrenatural. Outra forma são os sonhos, em que ele ouviu e 

aprendeu o maraká. A segunda morte se deu quando caiu na âgua e 

foi levado ao fundo po~ Caroat. Este foi seu primeiro encontro di 

reto com sobrenaturais> e a1 também aprendeu a cantar. O rela to 

combina o duplo treinamento sobrenatural e tecnico, bem como uma 

•prova"final em que T~makai executa uma cura e recebe o reconheci 

mento social de seu novo status. 

Outros relatos de iniciação xarnanistfca reiteram o 

indicado: 

modelo 

"Havia uma mulher (Taity-ii) que foi machucada por um pau e vi
rou pa.yé. Ninguêm ensinou nada a ela1 poruqe ela aprendeu tudo 
com o pau. Todos os paus do mato dizem seu nome a ela. Manrie e 
que ensina canto ao payé. O payé não esquece as musicas porque 
ele ouve tudo1 sempre o mamaé cantando para ele". 

~·Havia um Kayabi que foi fazer guerra contra os brancos e foi 
ferido por uma bala, quase no pau* e a bala ficou lã dentro. O 
homem ficou muito mal e teve de ser carregado para a aldeia.t.le 
sonhou tudo sobre caraiba1 conheceu todos os lugares, Brasil ia, 



São Pau1o, e aprendeu maz~á. Ele virou payé porque conhece tu
do de caraíba n. 

,,.. 
As viagens xamanísticas iniciatõrias levam os futuros page 

em sonhos a regi~es propicias aos encontros sobrenaturais: aldeias 

abandonadas, mato, fundo da ãgua e, cu ri osarnente, Brasil ia 1e São 

Paulo~ 

Aucucin e um dos Kayabi cuja ~ocaçiot revelada nas mesmas 

condições que geralmente atestam o surgimento de um novo aprendi~ 

nio foi submetida ã instruçio apesar de seu desejo manifesto. Seu 

relato das situações que o levaram a crer e desejar que 

tornar-se pag~ me foi assim traduzido: 

poderia 

~·Faz tempo, quando morava no Tatuyt viajavam longe. Era costu
me viajar assim. Lã no rio Arinos mataram porco {Aucucin e seus 
companheiros de viagem) para comer. Pegou dia~rêia e ficou ruim. 
Começou a ver coisas em sonho. Via mamaé de porco. Sarou logo. 
Foi então embora para o Teles Pires~ Oesoeu o rio Teles Pires 
e ficou morando lã. Perto da aldeia dele tinha macaquinho e ele 
foi matar. Pegou 2 cachorros e quando chegou perto do macaco co 
meçou a imitar. Perto tinha urna pedra que era como casa. O mac! 
co veio em cima da pedra; ele flechou e acertou 2 macaquinhos • 
Cachorro pegou. flechou outro macaco. De lã voltou. Quando che~ 
gou na casa a mulher começou a tirar o pelo dos macacos* Ele 
sentiu um cheiro ruim (que vinha do macaco morto' e ficou meio 
tonto. Pegou diarrêia de novo. Ficou bem ruim. Tornou a sonhar 
com mamaé. Sarou. Ai saiu com o primo e cachoirros no mato. En
controu caieti tu. O cachorro perseguiu o bicho ate que o caet i tu 

entrou no oco do pau. Chegou li e nio tinha nada~ o caetitu su

miu. Aí viram rntima.€. Dois cachorros correram atrâs de dois cae
titus e mataram. Trouxeram. Pegou diarreia de novo. linha cara1 
ba por perto e ele deu o caetitu menor para os caraíba. O maior 

ele cozinhou e fez mutap. Amulherada começou a quebra~ os os~ 

sos para comer o que tem dentro. No sonho ele viu rrt11tla'.é perto 

dele: ''Você tã doente? Voces mexeram com nosso macaco. Debaixo 

da pedra era muito limpo. Agora você matou dois caetitus. Tudo 
criação minha. Voces estão matando~. Ele ficou quieto. ~'4anraé 
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passou por debaixo da rede dele, pegou os ossos do caetítu, jo
gou ria cabeça e no corpo dele. Aí sentiu muita do r,. quase des 

ma i ou. O sogro era payé. Veio t rezou.., vi.u mamai ne 1 e e tirou 
Ficou melhor. Aucucin falou: uQuero pegar mamaé para virar payé. 

O mama.é que você pegou dâ para mim na minha mão,.. O sogro não 
quis dar porque o pessoal ia fal.ar mal dele, ninguêm ia acredi

tar. Rezou, rezou até que ele ficou bom. Hoje em dia não vê na

da. Ele ia virar pa1Jé. Os mama.i que ele viu pareciam gente.Eles 
são donos dos bichos. A gente não sabe o nome, so o pClflé pode 
descobrir o nome. Eles têm criação. Todos os bichos são criação 
de mamaê. Criação não pode matar. Mamai não deixa matar. Tem 
bicoo também que e so1l to t mamaé não torna conta. A gente des co -

bre se ve um monte de mutum.., atira e não acerta, eles são bí
chos de mama.é. Se faz mal tambem ê certo que era mamai. Aucucin 
quis virar payé porque viu mamaé.. Sogro dele não quís. Sogro d.!:_ 
le era pagé pequeno. Tinha um sinal, cabelo branco desde peque
no. Rezava tu:do: Mait, Quanu, Wyrafutat 11

• 

A caracterizaç~o dos pag~ femininos gira em torno de seu 

comportamento anBmalo, especialmente no que diz respeito i sexua-

lidade: sio gdoidas". "brincam com muitos homens", ~não fica -so 

com o marido". Uma delas inclusive casou com dois homens (irmãos) 

ao mesmo tempo. Destas mulheres, cuja sexualidade escapa de forma 

flagrante ao controle soc1a1mente estabelecido pelas relaç~es con 

juga is. diz-se que foram vítimas de mama:é .( gera 1 mente Cunãmutat 1). 

com quem mantêm relações sexuais. Sua udo ide ira •i e imputa da ao COI! 

tato com o sobrenatural e encontra espaço prÕprio de atuação so-

cial em benef1cio do grupo no xamanismo. 

A historia da vocação de Pie foi contada por e~a da seguin-

te maneira. Ainda jovem, no Pará, costumava sair no mato para na

morar ãs escondidas do marido. Este1 quando tomava conhecimento ' 

dos encontros, ficava enciumado e reagia sempre batendo. As sur-

l Ver adiantet capítulo III. 
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ras constantes e um fe~imento por facão nas costas provocaram to~ 

teiras cada vez mais fortes. Quando saia no matot tonta1 Pié caía 

no chio e voltava amarrada de cip5s~ suja e com indfcios visiveis 

de que tinha sido perseguida por mamaé. Passou algum tempo sem co 

rner1 dizendo que mamaé davam-lhe comida e conversavam com ela. A 

medida que os contatos com mamaé tornavam-se parte da rotina, ela 

começava a avisar aos seus familiares: Pestou virando payi 11 . De-

pois disto, pelo que conta. começou a ''rezar" os doentes, sem nun 

ca ter tido nenhum instrutor alem dos seres sobrenaturais com 

quem se comunica. Veio do Pari sem o marido e casou-se novamente 

mais duas vezes no Xingu. 

Sua opinião e a dos que vivem com ela ê de que as pancadas 

na cabeça foram responsiveis pelo aparecimento da ~tonteira"ª não 

apenas como doença, mas ji como sintoma de sua capacidade de en

trar em transe. 

As formações destas duas padéJ embora muito singulares, in-

dicam que certos comportamentos femininos que não se acomodam -a 

norma propiciam a formação de uma reputação para a qual encontram 

-se explicaç~es sobrenaturais. A "tonteira"~ acrescida da crença 

em contatos com mamaé, legitima corno um papel social especifico o 

que era uma tendincia. A sexualidade exercida a1~m dos limites es 

perados pelo grupo passa a ter livre curso nas relações entre hu

manos e sobrenaturais. E o que se acredita ocorrer regularmente ' 

com Pie. 

Não sõ as mulheres payé têm relações sexuais com sobrenatu~ 

rais. Tymakaí tambêm descob~iu que uma de suas esposas, jâ faleci 

da, mantinha relaçBes sexuais coro CaPoat na beira do rio, tenda 

ele prõprio sido testemunha disto~ Como consequênciat a mulher 

gerava filhos de caroat que nio eram ~crianças de verdadeü~ pois 
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saiam da barriga como sangue no inicio da gravidez. Alem 

esteve gravemente doente. 

d i s to , 

As iniciações xamanísticas são involuntãrias e pertencem -a 

ordem da eleição sobrenatural, na qual sõ intervêm fatores socio

lÕgicos, segundo os informantes, no caso das mulheres 1• Os conta

tos com o sobrenatural nesta etapa são tipicamente do tipo viage~ 

e não ê ã toa que nos relatos apresentados eles tenham ocorri do 

em meio a viagens reais: afastamento da aldeia, da companhia 

terceiros, do ambiente social. O contato desorganizado ê crise 

de 

• 
doença ou morte; no caso de Aucucin era mesmo punição sobrenatu

ral por sua insistência em caçar animais que mostraram suas liga

ções com o mundo dos espiritos. A transmissão dos primeiros can

tos do repertório xamanistico, via alucinações auditivas ou so

nhos - escutar maraká cantando nos ouvidos - ê, a meu ver, o sin-

toma-chave de que os contatos se converterão em transe dai em dian 

te, ou seja, estarão organizados e ocorrerão preferencialmente nos 

rituais. 

Os xamãs Kayabi são os especialistas da comunicação rituall 

zada com o sobrenatural. Alguns indivíduos, entretanto, passaram 

por experiências que os colocaram em condições favoráveis para se 

tornarem xamãs sem que isto tenha ocorrido. E o caso de Domingos, 

que mantêm uma relação especial com o sobrenatural "dono da on

ça• - rawacuat -, pois saiu ileso de um ataque de onça . Hã indi -

cios de que ele faz ver aos outros a existência desta relação prl 

vilegiada - rawacuat não lhe faz nenhum mal - pois ãs vezes sonha 

com alguêm e comunica a esta pessoa que o "dono da onça estã bra-

l Isto ê o que se depreende do discurso dos informantes, que não assinalam 
fatores sociológicos nas iniciações xamanLsticas masculinas, o que não sig
nifica que eles não estejam em jogo. 
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boº, que ela corre o risco de ser atacada por uma onça no mata • 

Uma das formas. entioa de aplacar Yawaauat ~ presentear Domingos 

com flechas? linha de algodão e outros bens apreciados, para agr! 

dar o esp1rito. Cuiabano conta tambem como foi salvo por Kaicua -

pat 1 o "dono do macaca"t quando despencou de uma irvore alta, le

vantando-se sem ter sofrido nenhum ferimento grave. Da mesma for-

ma, ele pode sonhar com alguern e interpretar tal sonho como uma 

comunicação sobrenatutal. Previne a pessoa com quem sonhou para 

que ela não ande no mato, onde poderã sofrer algum acidente. Ape

sar de receberem avisos sobrenaturais e ate de fazerem uso disto, 

nenhum dos dois individuas mencionados oficia rituais xamanísti -

cos nem tem participação especial nestes. 

11.B. ATUAÇUES NÃO-TERAPEUTICAS DOS PAI! 

As terapias xamanlsticas, objeto principal deste trabalho ~ 

serão examinadas no capitulo III. Outras atuações dos paue são a

presentadas brevemente nesta seção para que se tenha uma ideia da 

amplitude do fenômeno do xamanismo. A classificação não-terapêutl 

cas, embora apareça no titulo, não ê das mais apropriadast pois 

algumas destas atuações, que não têm por objetivo a cura de um 

doente, podem ser interpretadas como "medicina preventivau, no 

sentido de que favorecem os representantes do mundo sobrenatural 

para garantir proteção aos homens. Algumas observaç~es reforçam 

esta interpretaçio: o comparecimento, ãs sess~es de cura9 de alg~ 

mas mães com seus filhos saudãveis ao colo para que recebessem,no 

final dos trabalhos em torno do doente, uma "bençio" do xamã ain

da em transe, pode ser compreendido desta maneira. A binçio con -

siste na defumação das crianças pelo xamã. Lembro tambêm que o 
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payé recomendou ao pai de um recém-nascido que mantivesse um jaÕ 

morto, jã semi-putrefato, dentro da casa, como comida para mamaé. 

Desta forma, caso algum espirita fosse ãquela casa, teria como pre 

sa o jaõ morto e não a criança. 

As atuações não-terapéuticas, ao contrãrio das outras, po

dem ocorrer em situações não-ritualizadas. Tal é o caso das súbi

tas entradas do payé no campo de futebol da aldeia, correndo com 

um pedaço de vassoura na mão, perseguindo seres invisíveis, os 

mamaé, para susto geral das crianças. Em meio ã correria, ele pe~ 

seguia quem quer que passasse por sua frente. Entrava em algumas 

casas procurando mamaé e continuava correndo ate que, cansado, r~ 

tornava ã sua prÕpria casa e encerrava a caçada. Obviamente, nin

guém se machucava nestas perseguições. Este tipo de atuação me foi 

explicado pelos observadores como uma ação protetora contra os es 

piritos que se encontravam na aldeia e que poderiam vir a ameaçã

-la. Mencionaram tambem a preocupação do payé com as brincadeiras 

e em especial com os ruidosos jogos de futebol dos meninos, que 

desagradam os -mamae. 

Em outra ocasião vi o payé voltar para casa ã noite todo a

marrado de cipõs, as mãos presas ãs costas, bufando e andando a

gitado de um lado a outro. Seu filho foi em seu socorro o desatou 

os cipõs. Tentou em seguida deiti-lo na rede, com grande dificul

dade. Mais uma vez o payé se levantou, .. tonto" (em transe), resp.i 

rando com esforço, e fez menção de sair de casa novamente. Seu fi 

lho impediu-o e pode finalmente acalmâ-lo e deitã-lo na rede, de 

onde saiu, na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. Es 

tes comportamentos excintricos resultam da "tonteira• que se apo-

dera do payé quando este localiza mamaé perigosos nos arredores 

da aldeia, contra quem luta sozinho. Os mamaé amarram-no com ci-
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- -p os e ma l t t a ta m- n o . S e g u n d o os i n f o rm a n t e s • na o 1e r a r o v e r o s pagé 

chegarem destas incurs~es no mato feridos e com a testa sangrand~ 

pois foram atingidos pelos rnaçhados dos mamaê. 

Atuaçaes como estas se dia em ocasi5es diversasi sem que h~ 

ja doentes na aldeia. Atestam a preocupação constante dos 

com os esp1ritos e sua capacidade exclusi~a de contactar e enf~en 

tar estes representantes do mundo sobrenatural. 

Um ritual xamanistico que prescinde da ocorr~ncia de doen

ças i a recepçio de Mait 1 em uma cabana de folhas de bananeira bra 

va. construída especialmente para tal. O pagé! quando desejava e! 

cutar e transmitir as mensagens de Mait aos demaisJentrava na ca

bana de lefait, mai:rôk, e a~i rezava para chamã-lo. Oizia então: .. p~ 

de vir, pode vir", e logo se escutava o barulho de Mait descendo 

pelas folhas da mairók.. A cab,ana se enchia então de Ma.it 1em volta 

do payé .. Os adultos cumprimentavam-nos ( 11 vocês estão a11 '') e fa

ziam-1 hes pe~guntas. Algumas vezes o ritual era tambêm terapêuti

co e perguntava-se sobre a sorte de algum doente. Em seguida.Mait 

avisavam que iam-se embora e novamente as folhas da cabana faziam 

barulho. Esta ~ uma das poucas vezes em que os sobrenaturais fa -

lam alto para todos ouvirem. pela boca do padé. 

O ritual oficiado na mairÕk, que tem paralelo na cabana 

tukaia dos Asurtni 2 e na tokasa dos Suru13 • coloca o problema da 

possess~o e da 1ndiferenciaçio entre os esplritos presentes e seu 

receptãculo material, terreno, o payé. Estaria ele possuldo? A 

ocorrincia de possessão1 segundo alguns autores, nio entra em cho 

i · Seres sobrenaturais, grandes pa.:Jé que moram no ceu. Ver capítulo III. 

2' Cf. ttllller., 1982: 11,. 

3 Cf. Lara'ia,. 1972: 156 .. 
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que com o xamanismo de viagem1 ou excorporatõrio, considerado o 

•ais genuino por outros. Não tratarei especialmente destas ques

tões. 

Cada individuo Kayabi possui vãrios nomes, constantes de um 

repertõrio atual, alêm de nomes que lhes pertenceram em épocas pas 

sadas da vida e foram abandonados ã medida em que entravam em no

vas categorias sociais do ciclo de vida. Tambêm em alguns proces

sos de renomação os paui interferem, escolhendo nomes de seres so 

brenaturais, embora a adoção de novos nomes esteja afeita a ou

tros aspectos da vida dos Kayabi alêm das relações com o mundo so 

brenatural. 

Nomes e tatuagens são mecanismos indicativos de pertinência 

ao grupo Kayabi e de identificação individual no seio do grupo • 

Certos nomes estão associados a tatuagens individuais especificas, 

como por exemplo Tymakai, (macaco na perna), nome de um individuo 

que tem, de fato, um macaco tatuado na perna. Portanto, refletem 

duplamente uma preocupação de distinção tribal e de inclusão dos 

indivíduos dentro de um grupo e de distinção individual no inte

rior do grupo culturalmente uniforme. 

Todos os Kayabi tinham, no passado, tatuagens faciais prati 

camente invariãveis, obedecendo a alguns padrões bâsicos que dis

tinguem apenas o sexo: a dos homens, dois traços que saem do can

to da boca em direção ãs orelhas, podendo circundar a boca; a das 

mulheres, traços que saem dos cantos dos olhos em direção ãs têm-

l Sobre isto, manifestou-a e tíetrawc (1967: 92): "On a propose de clasaer les 
chama.ns en deux catégories: les cham.ana proprement dita, c'est ã dire les 
individus poaaédés par les esprits, et lei voyants, c'est-ã-dire lea agents 
aurnaturel qui ont le donde voir les esprits et de e'entretenir avec eux , 
mais qui n'cn eont pas posaédés. La poasession chamaniquet quoique rarement 
aignalee, cat loin d'être êtrangêre ã l'Amêrique du Sud •••. ]A vrai dire, 
la plupart de• descriptiona des seancea dramaniques auggêrent plutôt l'idêe 
de eollOCJUCI entre hÔtes et visiteura que de crises de possession, mais on 
ne saura1t tracer exactement la limite entre ces deux formes de c:omm.mica -
tion surnaturelle''. 
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poras e dois traços verticais sobre as pãrpebras; no queixo, tra

ços verticais ou linhas pontilhadas verticais. 

Alem destas, são executadas outras tatuagens quando da mor

te de um inimigo. 

Quando nascem, as crianças Kayabi são chamadas Tsirá (meni

no) ou Keri (menina), podendo, a estes termos genéricos (vocati

vos), serem acrescentadas partículas que aluaem a traços indiv1 -

duais ou circunstâncias do nascimento. Assim, Tsirãy e Kyriy são, 

respectivamente, o mentno e a menina cujos partos foram dolorosos. 

Tsirã e Kyrí, portanto, não são exatamente nomes, mas voca

tivos genéricos empregados por todos. Quando o vocativo genérico 

e sufixado torna-se nome prõprio, remetendo a características do 

individuo. Os nomes infantis combinam o mais genérico (sõ distin

gue o sexo) ao mais peculiar ao indivíduo. E comum encontrar numa 

casa duas meninas pequenas, irmãs, por exemplo , que são chamadas 

Kyrii e Kyriii (diminutivos de menina), havendo sempre, numa al

deia, vãrios Tsirã e virias Kyri simplesmente. Hã outros nomes de 

criança, compostos com Tsirã ou Kyrí: 

Tsirapeap (menino que tem mancha na pele); 

Tsirapeavi (menino que tem mancha na pele, diminutivo); 

Kyriapeap (menina que tem mancha preta na perna; mais tarde pas

sou a chamar-se simplesmente Apeap); 

Tsiraaõ (menino de cabeça grande); 

Kyrituam (menina com umbigo; nasceu com o cordão umbilical enrola 

do no pescoço); 

Tsirãwyt (menino que se levantou cedo). 

Todos estes nomes são atribuídos por membros da casa, geralmente 

quem observa as peculiaridades dos recém-nascidos. 

Estes nomes são usados ate que se escolha um outro, que se-
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rã nome de um antepassado, não tendo mais o prefixo Tsirã ou Kyri. 

Quem escolhe estes novos nomes hoje em dia e o payé ou os velhos 

que guardam na memória os nomes (pois cada individuo tem virios , 

ao longo da vida) dos mortos. A maior parte das mulheres e homens 

adultos da aldeia Capivara teve seus nomes escolhidos por Temeont 

A idade ideal para receber um nome não-infantil varia considera -

velmente: havia garotos de cerca de 4 anos não mais chamados Tsi

rã e rapazes de 15 que ainda conservavam o Tsirã da infância. 

Ao contrário do anterior (nome infantil), os nomes legados 

por antepassados mortos e atribuídos por um ascendente vivo não ' 

assinalam a individualidade. Eles ligam o individuo ã figura de 

um antepassado. Não foi possível saber se esta prãtica traz implí 

cito o desejo de transmitir, com o nome, as qualidades da pessoa. 

A memõria do morto, entretanto, ê reinserida na vida publica . pois 

um de seus nomes volta a ser pronunciado. 

Em seguida, hã o nome adquirido na puberdade, e, daí em dian 

te, os que assinalam momentos significativos da vida, que impli

cam em mudança de status. 

Dentre eles ressaltam os nomes adquiridos por ocasião da 

morte de um inimigo. 

Apesar de não fazerem guerras como antes, os Kayabi adqui

rem novos nomes em situações anãlogas. Quando tomaram parte da ex 

pedição de atração dos Krenacarore, todos os Kayabi ganharam no

vos nomes, como se os tivessem adquirido em vitórias contra inimi 

gos: Massi passou a chamar-se Kavit, que designa as cicatrizes que 

os Krenacarore têm pelo corpo em consequencia das escarificações: 

Moroaiup escolheu chamar-se Perun, que e a cera que os Krenacaro

re passam na cabeça junto com urucu; Aucucin trocou seu nome por 

Vwí, pau pequeno, porque cansou-se de cortar pauzinhos no caminh~ 
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e assim por diante. 

Os Krenacarore foram inimigos dos Kayabi, quando estes últi 

•os avançaram atê o rio Peixoto de Azevedo e a participação na 

atração recente daquele grupo foi entendida pelos Kayabi como •a

mansar indio brabo", atuação que pode ter tido significação anãlo 

ga ã das incursões guerreiras do passado, embora não tenha resul

tado em agressões mútuas. 

Esta expedição foi o fato que, mais recentemente, deu lugar 

a uma renomação generalizada dos homens. Kão consta que tenham tra 

zido novos nomes para suas mulheres, como no passado, quando mata 

vam mulheres para dar novos nomes ãs esposas e filhas. Antes de

la, houve troca de nomes generalizada quando da chegada ao Xingu, 

por iniciativa do chefe, Temeoni. Segundo os informantes, ele bo

tou "nome dos antigos•, porque era o único velho que os sabia to

dos, embora qualquer adulto possa procurar novos nomes para si 

prÕprio. 

Ao enumerar os nomes prõprios constantes de seu repertõrio' 

individual, os homens Kayabi observam que alguns foram usados du 

rante algum tempo, depois abandonados em favor de outros, e que 

alguns, embora incorporados ao repertõrio, nunca chegaram a ter 

uso generalizado, e praticamente sõ o individuo os conhece. 

Se considerarmos que um repertõrio mais extenso de nomes 

corresponde a maior prestigio individual, nomes que não são de 

conhecimento público e nunca foram usados não têm grande valor na 

gradação de prestigio. A busca individual de novos nomes,portanto 

de prestigio, depende essencialmente do reconhecimento pelos me~ 

bros do grupo da legitimidade da situação que deu lugar ao acrês 

cimo de mais um nome e talvez ã troca do nome usado atê então pe

lo novo. Sõ a troca efetiva de nome pelo grupo garante que o re-
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pertõrio aumentou de fato. 

Acontecimentos pouco comuns ou acidentes com os homens no 

mato, em viagens, em caçadas, também dão lugar, atualmente, ao a

créscimo de um novo nome, que nem sempre consegue superar o ante

riormente usado, embora este seja o desejo do indiv1duo. Yawari , 

conhecido por todos por este nome, o mais usado em seu repertório 

(4 nomes), deu a si mesmo o nome Iuarapeõ {nome de um espinho } 

quando foi coletar mel e sofreu um acidente, caindo sobre uma tou 

ceira de espinhos e ferindo-se. Pouqu1ssimas pessoas usam este no 

me para chamã-lo. Ele foi depois ao rio Peixoto de Azevedo, numa 

expedição chefiada por Clãudio Vil las Boas , onde preparou um min

gau de aça1 sem coar e engoliu um bocado de semente desta fruta . 

Auto-nomeou-se Semente de Aça1, por este motivo , mas este ê um 

de seus outros nomes que poucos adotam . Outro homem memoro da 

mesma· expedição foi v1tima dos mosquitos que lhe picaram toda a 

perna, que inchou. Ha volta trocou seu nome por Piú, mosquito,pois 

•quis levar o nome do mosquito com ele". Da mesma forma como se 

"tomava" ao inimigo seu nome, tomam-se nomes dos bichos , plantas, 

etc., que, em determinadas circunstâncias, causaram preju1zo f1si 

co ao indiv1duo. Tomar o nome equivale a neutral1zar os supostos 

poderes que a "coi sa" demonstrou ter sobre a vitima. 

Sobre a aquisição de nomes "tomados" desta maneira, foi con 

tado o seguinte episódio ocorrido com Domingos, que, aliãs, ê do

no, talvez, do maior repertório de nomes entre os KayaDi . 

"Domingos machucou o braço dele faz tempo. Foi para o mato e on
ça chegou no acampamento dele. Saiu sozinho para dormir no mato. 
Daqui a pouco a onça chegou, sem fazer barulho.Domingos jogou 
pau pensando que era rato . Quando onça pulou em cima dele para 
tirar pedaço da nuca. O pessoal dele foi espantar onça e levaram 
ele para o acampamento. Mas a onça tirou pedaço da cabeça dele . 
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Ninguém donniu mais porque a onça estava perto. Ai resolveram 
deixar ele beber o sangue para ficar amigo e não matar mais. A 
onça não machuca mais, lambe o sangue e fica amigo. O pessoal 
tratou dele atê ficar bom. Oepois chamou-se Tawyraíp (pedaço de 
nuca, pedaço de cabeça); o nome dele antes de machucar era Iú -
pot remenhã (tatuagem no queixo). Ele então fica amigo de todas 
as onças, na ãgua, no mato, tudo. Pode sair sozinho no mato e 
escurecer, o pessoal não pode se preocupar com ele. Quando vai 
pescar a onça sai com ele e vai junto. lle conversa com a onça : 
- este aT ê meu amigo, ê meu neto, não faz nada. E protege os 
companheiro. Quando ele morre a onça fica esturrando e fica em 
cima de onde ele foi enterrado". 

Myaô, quando era garoto (?), chamava-se Tapat: depois cham~ 

ram-no Kuperun, nome de mamai. Finalmente, o nome Myaôcatu foi e1 

colhido pela pa9é Pie, nome tambem de mamaé como o anterior. Con

forme ele conta, Piê o chamou "para dar nome". Myaô conversou na 

roça com um mamaé,a • paye servindo de interprete. Perguntaram 

lhe: •você quer este nome? eu vou te dar meu nome". E Hyaô certi

ficou-se: "serã que você (mamae) não vai fazer nada comigo?". E 

foi-se embora. Depois de dois dias voltou a falar com o mamaé a

través de Piê e disse que tinha gostado do nome. Ficou tudo acer

tado então e ele agora tem novo nome de mamaé, mas nunca poderia 

tê-lo tomado sem o consentimento sobrenatural ou correria perigo 

de vida. 

Tamê chamava-se Vvagayp, nome antigo dado por uma payé fale 

cida, porque, segundo esta ultima, ela teria vindo do cêu. Mais 

tarde o mamae Tacapeun quis chamã-la Tamê (mentirosa), nome este 

tambêm de mamaé, e a troca foi feita. Quando outra payé deu o mes 

mo nome (Tamê) a uma de suas netas, Tamê ficou zangada e falou 

"tomaram meu nome, agora vou mudar•. Entretanto, soube que o 

. 
• 

ma-

maé queria que ela o conservasse, apesar de tudo, e como e perigo 

so contrariar um espirito a nova troca não aconteceu. 
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Atualmente, o padi ê o mais procurado para nomear os indiví 

duos, principalmente as crianças, porque ele conhece os nomes aos 

espiritos. Segundo alguns, são nomes de antepassados ("os que es-

tão no cemitêrio debaixo da casa grande") do que sõ Tymakai 

lembra. Segundo outros, são nomes de mamai que comunicam ao 

se 

o desejo ou conveniência de transmitir seus nomes a alguma crian

ça Kayabi. Canisio, por exemplo, queria nomear um de seus filhos' 

e tomou nota do nome de um espírito mencionado no canto de Tyma -

kai para em consulta a este pafi, saber se poderia dã-lo ao fi l hA 

E absolutamente proibido tomar nomes de mamai sem previa consulta 

aos pavi. pois isto pode contrariar o espirito e tornar-se fonte 

de grandes perigos para o individuo. 

Mas os payi interferem tambem na renomação dos adultos, co

mo jã se viu, impelindo-os ã mudança de nome, quando necessãrio . 

Uma moça, Reãreiup, trocou seu nome para Yuvutan porque o 

comunicou-lhe que o primeiro era nome de um mamai com quem 

tendo contato ultimamente. Este e um dos serviços que os payi pres 

tam ã comunidade (identificar os nomes bons ou corretos), pelo 

qual recebem remuneração, sob a forma de presentes. A autoridade 

dos payé neste assunto é 1nconteste . Qualquer tentativa da famí -

lia no sentido de eliminar um nome de mamai pode atrair malefi 

cios sobrenaturais. 

Os nomes atribuídos ad hoc, que aludem ãs características 

individuais (diferentes dos nomes de antepassados ou de mamai) • 
são escolhidos por qualquer pessoa da família. Um homem decidiu ' 

chamar seu filho Vupeõ, isto e, Krenacarore, porque a criança era 

"braba", batia na mãe e nos irmãos, comportando-se, no entender 

dos pais, de maneira um tanto selvagem. O nome nunca •pegou· • 
"ninguêm gostou", e foi naturalmente substituido por Kurap, que é 
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-uma forma de xingamento; escolhido por outra pessoa que nao os 

pais, este ultimo nome foi aceito e passou a ser usado em detri -

mento do primeiro. 

Portanto, do que foi poss1vel esclarecer sobre o sistema de 

obtenção de nomes próprios na sociedade Kayabi, distinguo três mo 

mentos: 

l) nomes infantis (Tsirã e Kyrí), atribuídos por pai, mae, 

avós maternos ou paternos, em função de características indivi

duais ou circunstâncias do nascimento, assinaladas com a sufixa

ção destes dois termos genéricos que apenas separam o masculino ' 

do feminino. A individualização ê muito relativa, po is muitas crian 

ças chamam-se apenas Tsirã ou Kyrí, sendo estes os vocativos mais 

usados. Correspondem, no nível da expressão no corpo do status dos 

indivíduos, ã perfuração das orelhas do recém-na scidos. 

2) Nomes de antepassados ou de mamaé , atribuídos por um mem 

bro prestigiado do grupo, chefe ou padé, seja porque tem conheci

mento dos nomes dos falecidos, seja porq ue tem meios de comunicar 

-se com o sobrenatural. Neste momento da vida os indivíduos -sao 

ligados, por meio dos nomes, aos ancestrais e aos representantes' 

do mundo sobrenatural que influem diretamente na vida dos homens. 

Os mecanismos de escolha do nome do antepassado não foram estuda

dos. A atividade do pagi , por outro lado, não ê arbitrãria , e sim 

decorrente das mensagens que ele recebe dos mamai, aconselhando 

a adoção de certos nomes e o abandono de outros. Idealmente a a

tribuição deste nome se dã ao fim dos ritos de passagem da puber

dade, mas, como jã foi dito antes, pode ocorrer antes destes, so

bretudo se for uma determinação sobrenatural. Ã obtenção deste n.2_ 

me corresponde a execução das tatuagens faciais distintivas tri-

bais. 
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3) Nomes adquiridos por feitos individuais, "tomados'' das ' 

vitimas em sacrificios rituais, ou "tomados" por ocasião de faça

nhas em viagens, caçadas, acidentes, etc. Não hã numero fixo de 

nomes para cada individuo, que deve buscar acumulã-los como mar

cas sociais de seu crescente prestigio no seio do grupo. Estes n~ 

mes individualizam, pois remetem a situações únicas, e em alguns 

casos a situações que permitiram demonstrações de bravura. A aqui 

sição de novos nomes por iniciativa individual ê um fenõmeno qua

se que exclusivamente masculino. As mulheres dependem, no caso de 

guerra, dos nomes femininos que os homens lhes trarão, ou das o

port~nidades criadas no sacrificio da vitima. Demonstrações de va 

lentia em expedições de caça, de atração de tribos arredias, e ou 

tras, por sua vez, não são componentes do papel feminino na socie 

dade, o que explica o fato de as mulheres terem dois ou três nomes, 

no mãximo, e os homens adultos um repertõrio bem maior. A troca 

do nome propriamente dita, isto ê, o abandono do nome antigo e o 

emprego constante do novo nome, escolhido pelo individuo em fun

ção da situação que viveu, depende grandemente da aceitação cole

tiva, ou seja, do julgamento publico informal da legitimidade de~ 

ta troca. Hã individuos que são permanentemente chamados por um • 

ou outro nome, alternando-se o antigo e o novo, o que indica que 

certos nomes não "convencem'' o grupo social. A estes corresponde~ 

idealmente, tatuagens individualizadas. Neste terceiro momento ca 

da homem procura nomes para si prõprio. 

~ forçoso lembrar que todos os Kayabi da aldeia de Domin-

gos, e muitos outros de outras aldeias foram batizados com nomes 

cristãos, usados durante algum tempo até â chegada ao Xingu. Se

gundo eles, Clãudio Villas Boas teria dito que deveriam abandonar 

os nomes de "caboclo'', ''feios'', e retomar seus antigos nomes Kay! 
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bi. Foi o que fizeram. No entanto, alguns conservaram os nomes 

cristãos e são por estes conhecidos {Can1sio, Domingos, etc.), in 

corporando-os ao repetõrio prõprio. 

A troca de nomes choca-se com a necessidade de identifica -

çao dos indiv1duos de forma inequívoca, pelos médicos, dentistas 

e enfermeiras que trabalham nas equipes de assistência no Parque. 

Alguns indivíduos, portadores de uma doença de pele peculiar dos 

Kayabi, são tratados por esta equipe através de visitas periôdi -

cas, e prefer em manter um único nome, o que consta das fichas mé

dicas. 

Sobre a obtenção de nomes de mamae, GrOnberg escreve: "A fi 

gura 6.3-9 mostra tatuagens associadas a nomes obtidos em sonho e 

a que sô homens mais velhos têm direito; são aplicadas em braços 

e pernas" (s/d:lOZ), dado que não pude verificar, pois, até onde 

pude conhecer, sô os payé têm sonhos divinatõrios que resultam em 

aquisição de nomes e que se expressam também "visualmente" por 

meio das tatuagens. 

De qualquer forma, é ponto pacifico que os mortos dão nomes 

aos Kayabl, sejam eles inimigos sacrificados ou antepassados. Da 

mesma forma, os espíritos também dão nomes aos Kayabi, e para tal 

e necessãria a presença do xamã, que atua como "intérprete" ou ar 

bitra sobre a conveniência de uma escolha de novo nome. 
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, 
CAPITULO III 

- . APLICAÇOES TERAPEUTICAS DO XAMANISMO 

A organização desta parte do trabalho deve-se, em larga me 

dida, ã natureza dos dados coletados acerca do xamanismo, a maio· 

ria dos quais diz respeito ãs concepções em torno dos temas de 

saúde e doença e ãs terapias xamanísticas. Por este motivo, mas 

tambêm por serem os aspectos terapêuticos do xamanismo os ma1s en 

fat1zados pelos Kayabi, dividi a exposição e anãlise dos dados em 

termos de suas prâticas de cura: 

A. ETIOLOGIA, que trata dos agentes e causas das doenças. 

Dentro desta seção, trato separadamente os agentes naturais, mãgi 

cos e sobrenaturais, apenas os últimos estando diretamente 

dos ao fenômeno que se deseja abordar; os outros, não obstante,são 

indispensáveis. O universo das idêias sobre saúde e doença não se 

circunscreve ao universo das relações com o mundo sobrenatural.mas 

abrange também os conhecimentos empíricos e mãglcos. Magia, aqui, 

foi definida como o conjunto de ações que se acredita serem efica 

zes na consecução de certos objetivos (curar alguêm, fazer alguêm 

adoecer}, mas cujos nexos de causa-efeito não são empiricamente 

verificáveis. Com esta definição operacional, nao pretendo entrar 

no mer1to das discussões conceituais acerca das distinções entre 

ciência , magia e religião, mas dispor de um critério para separar 

o que lida com o sobrenatural ou não, o que lida com conhecimen

tos empíricos ou não. Assim fazendo, penso estar refletindo razoa 

velmente as li~has que os Kayabi traçam para delimitar fen~menos 

distintos. 

B. OIAGNÕSTICOS DO PAYt, que trata dos mêtodos empregados 

pelo xamã para identificar os agentes sobrenaturais das doenças. 
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C. TERAPIAS XAMANTSTICAS, que trata dos dois métodos de cu

ra do pay•. Através destes chega-se ãs formas de comunicação oral 

com o mundo sobrenatural, tipicas do payj, a ''reza" e o 

Nesta seção são discutidos os aspectos mais salientes da 

vocal Kayabi. 

Ili .A. ETIOLOGIA 

maraká . 

- . mus1ca 

Julguei conveniente iniciar a abordagem das curas xamanistl 

cas Kayabi pelo levantamento dos agentes identificados por estes 

indios como causadores de doenças ou mortes. O levantamento estã 

longe de ser exaustivo, porque de cada caso concreto surgia um no 

vo "espirito•, ainda não conhecido por mim, e que eu procurava si 

tuar num quadro classificatõrio que desse conta da totalidade de 

agentes sobrenaturais. Como a maioria das informações foram obti

das com referencia a casos concretos, passados ou presentes, a 

elaboração do quadro ê uma tentativa de sistematização (de minha 

responsabilidade), que não foi possivel verificar. As tentativas 

de coleta de dados genêricos não conduziram a resultado satisfat~ 

rio, em primeiro lugar, porque os próprios informantes se socor -

riam de exemplos concretos para esclarecer suas informações, e em 

segundo lugar, porque, como jã foi dito, não ê fãcil para estes 

informantes "traduzir" para o Portugues uma série de categorias -

todas relacionada~ com o mundo sobrenatural - com as quais operam 

comodamente em Kayabi. Estas traduções para o Portugues resultam, 

por exemplo, na uniformização de uma gama de "seres•, diferentes 

entre si, como "espiritos". Houve quem usasse, ainda, a expressao 
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•espírito santo•, aprendida de missionãrios catõlicos, e que ob

viamente nada tem a ver com as idéias Kayabi. 

As doenças Kayabi são atribuídas tanto a agentes naturais 

quanto sobrenaturais, sendo que os Ültimos são, sem sombra de du

vida, os mais importantes, porque estão sempre presentes. Algumas 

doenças decorrem da atuação exclusiva de agentes sobrenaturais. 

Ili.A. 1. Agentes naturais 

Um exemplo de doenças atribuídas a agentes naturais sao as 

de "caraíba", como a elas se referem os Kayabi: malãria, gripe, 

sarampo, coqueluche, etc. Sabidamente, são doenças introduzidas ã 

epoca do contato com os "caraiba" e contra as quais os Kayabi re

conhecem a eficãcia dos medicamentos e tratamentos oferecidos pe

la FUNAI, no Posto, ou pela equipe de assistência da EPH. Eles s~ 

bem também que algumas delas são contraídas por contãgio e alguns 

jã se previnem contra a disseminação descontrolada destas doenças, 

evitando frequentar o Posto quando têm notícas de que hã índios 

gripados por lã, por exemplo. Recordam também a grande quantidade 

de mortes provocadas por estas mesmas doenças quando não contavam 

com assistência medica. Ainda hoje, o trabalho preventivo de saú

de levado a efeito pela FUNAI não lhes garante imunidade contra 

elas: apesar da vacinação, houve um surto de coqueluche em 1981 

no Parque que matou vãrias crianças. 

De bom grado, portanto, os Kayabi submetem-se aos remédios 

e tratamentos prescritos por enfermeiros e medicos e o contatocom 

a medicina "caraíba" vai instrumentando algumas pessoas a fazerem 

uso e aplicarem, por conta prõpria, analgésicos, anti-malãricos , 

anti-térmicos, etc. O chefe Canísio, por exemplo, tem razoãvel 

conhecimento e prãtica no tratamento de doenças fâceis de superar 

(diarréia, gripe, machucados) e tem uma pequena farmãcia em sua 
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casa, para onde acorrem os doentes. Portanto, os Kayabi nao desco 

nhecem a causalidade natural de doenças e morte. 

Pequenos acidentes no trabalho da roça, cozinha, caça e pe~ 

ca, ou em viagens, tambêm sio concebidos como "naturais'' e nio se 

di muita atençio a eles. Sio tratados com remêdios "caraiba'' ou 

Kayabi e esquecidos. No entanto, se os ferimentos, dores ou machu 

cados provenientes destes acidentes demoram para sarar, ou se 

mais sêrios, dão origem a febre e obrigam o individuo a um perio-

do de inatividade dentro de casa, começam a se levantar hipõteses 

sobre a interferência de agentes sobrenaturais. 

Acidentes graves - um pau que cai sobre alguêm durante a der 

rubada, um bicho que machuca seriamente um homem, queimaduras 

grandes, etc. - sio inevitavelmente atribuidos a agentes sobrena-

turais. 

Os Kayabi sio portadores de uma doença congênita de pele 

chamada aipe~eaip que abre feridas enormes por todo o corpo, cica 

trizam-se e voltam a aparecer. Jã hã algum tempo esta mo lês tia 

vem sendo combatida e muitos jovens nio têm nenhum sinal dela. Os 

Kayabi mais velhos que ainda sofrem deste mal tratam-se conforme' 

a prescrição dos médicos da equipe da EPM e não hã menor indício 

de que creiam em agentes sobrenaturais para explicã-la. No passa

do devem ter feito uso de sua farmacologia prÕpria para tratâ-la. 

111.A.2. Agentes mâgicos 

Antes de apresentar o quadro de agentes sobrenaturais comu-
• 

mente identificados como ativos nos problemas de saude, ê preciso 

falar brevemente sobre outro tipo de agente: os feitiços. Diferen 

temente das doenças provocadas por agentes sobrenaturais, o feiti 

ço ê um meio mãgico de perturbar a saüde dos Kayabi, obra de se

res humanos, os feiticeiros. A feitiçaria pertence marginalmente 
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ao universo de crenças Kayabi, pois eles temem feitiços, e creem 

na sua eficãcia, mas negam terminantemente a existência de feiti-

ceiros Kayabi. 

Feiticeiros existem entre os indios do Alto Xingu, -e nao 

entre os Kayabi, Juruna, Suyã e Txukarramãe. o Posto Diauarum -e o 

lugar mais próximo da aldeia de Domingos onde se estã exposto -a 

feitiçaria. As aldeias Kayabi·, Suyã, Juruna e Txucarramãe não são 

perigosas neste sentido. Isto se deve talvez ã presença esporãdi

ca de indios do Alto Xingu no PI Diauarum e ã existência de casos 

concretos, recentes, de feiticeiros reputados perigosos que fugi 

ram das aldeias do Alto Xingu para buscar asilo no PI Diauarum . . 
em 1980 ou começo de 1981 foi morto um Waurã - feiticeiro refugi~ 

do - neste Posto pelas mãos dos Kayabi, conforme entendimentos 

pelo rãdio com os lideres alto-xinguanos, que jã o tinham condena 

do ã morte. 

Segundo os Kayabi, o chão do Diauarum estã cheio de feiti

ços enviados (ou colocados?) por alto-xinguanos, contra os quais 

os payé Kayabi nada podem, exceto identificã-los e prova disto es 

tã no grande numero de doentes, sempre, no Posto. 

A relutância de alguns Kayabi da aldeia de Domingos em ir 

ao Diauarum, sob pretexto de que de lã voltam sempre doentes, po

de ser explicada tanto pelo medo de contãgio quanto pelo medo des 

tes feitiços que se supõe existir em grande quantidade no Posto . 

Assim, da mesma ·maneira como alguns gostam de ir ao Posto, ãs ve

zes sem motivo algum de importância - principalmente os jovens 

outros se sentem especialmente vulneráveis naquele loca l . 

Os feitiços são obra, portanto, de gente - os muangiat ou 

muangacuapat (literalmente, donos do remedio) - pouco amiga ou i 

nimiga, e feiticeiros são sempre os outros: 



"Eles [os feiticeiros) pedem muita coisa: flecha, arara. 
Se a gente não dâ eles fazem pequenos arcos e flechas in
visíveis; atiram de longe, a flecha entra no peito ou na 
perna, e sai pelo outro lado. [A única marca visível que 
fica ê uma pequena mancha preta.] O payé não sabe curar, 
sõ Takumã, que é o payé deles. Tem que dar as coisas que 
eles pedem, senão fazem mais". 

\1 o . 

Os Kayabi são unânimes na afirmação de que em seu grupo nao 

hã feiticeiros, mas segundo alguns, houve muangiat e muangaouapat 

entre eles no passado. Alguns acham também que os Juruna e "Suyã 

novos• têm feiticeiros em suas aldeias. 

"Feiticeiro ajuda a gripe ou malãria a ficar forte. A 
gente queria pegar Sapaim ou Takumã: - vem tirar feitiço 
do Diauarum que os Kalapalo colocaram. Esta ê outra tri
bo que não gosta da gente. Eles [rakumã e Sapaim) sabelll 
tirar feitiço, como T.Ymakaí sabe curar. T,Ymakai vê e ouve 
o barulho do feitiço. O feiticeiro conversa com o feiti -
ceiro: - você faz assim e assim ... e Peã [Tymakai] escu
ta. Por isso a gente não liga muito pro pessoal de cima. 
Lã não tem muito doente porque lã tem payá para tirar fei 
tiço. Ele levanta tonto1 e vai até onde estão feitiço -
Ele cavuca a terra até encontrar a boneca ( · ounwnúzngap). 

Eles têm raiva da gente e matam eles mesmo [também]. Até 
hoje tem feiticeiro lã. Nõs falamos com Takumâ: - acaba 
com feiticeiro. W. ê feiticeiro Kamaiurâ. Takumâ mandou • 
matar se ele vem aqui. Mairaw! não deixou Kayabi matar 
ele. C. matou um Waurã que estava nos Txicão, porque est_!. 
va com medo. Ele fugiu para estrada com Dr. Baruzzi. Vol
tou e ficou aqui. Foi pescar. Ficou rodando e queria na111.2 
rara innã de Y. Ele ficou puxando cabelo de Y. [para 
guardar para fazer feitiço} e todo o mundo resolveu matar 
ele porque estava guardando cabelo do pessoal. C. e Y. -(Kayabi) chamaram pra comer peixe. Pegaram borduna pra 
matar. Ficaram com vergonha porque os médicos estavam aí. 
O corpo dele não apodreceu, ficou inteirinho. Feitiço de-

1 "Tonto11 da meema maneira que os payé Kayabi ( ~rYp), ou seja. em transe .. 



le ainda estã no Diauarum. Antigamente tinha feiticeiro 
Kayabi. Juruna também tinha. Suyã novo, estes que vieram 
do Arinos, tem feiticeiro, eles fazem mal pros Suyã da
qui". 

O mesmo informante explica como era o feitiço Kayabi: 

"Embaixo da terra tem uma bola de raiz. Tira aquilo, e bo 
ta na comida do inimigo, ele morre. E menor que bola de 
futebol. Por aqui não tem. Ele faz isto porque tem raiva, 
se fica xingando ele fica com raiva. Ele guarda a bola 
{JcYsi-kiisi) na unha. Fica batendo o pê, fazendo barulho 
como socando mingau, até encontrar JcYsi-l<iisi. Ai bota de
baixo da unha. Ele bate o pê pra gente escutar. Isto jã 
acabou. M:im2é não ajuda ele. Feitiço de Juruna ê de man -
dioca. Cozinha mandioca crua na panela bastante tempo.ate 
que derrama na direção do outro [a vítima]. Mandioca tem 
cheiro ruim. E por causa do cheiro ruim. Pode fazer longe 
que o vento leva. Quem contou foi um Juruna (T.) que mor
reu de catapora" 1• 

y l . 

A crença nos "poderes• do "cheiro ruim" ( iac) da mandioca 

-e partilhada pelos Kayabi. Eles jogam mandioca brava crua no fogo 

para que o cheiro que dela escapa espante a chuva. 

As bonecas de cera, feitiços de mandioca ou outras raízes , 

as flechas invisíveis e outros não são artifícios do payé Kayabi, 

que também não sabe localizá-los e neutralizá-los, embora seja c~ 

paz de "escutar o barulho do feitiço", ou as conversas do fei ti -

ceiro com seu feitiço. Por outro lado, os feiticeiros nada conhe 

cem dos mamaé e não são ajudados ou guiados por eles, o que demar 

ca nitidamente as fronteiras de atuação de ambos os "especialis

tas•. O feiticeiro não e membro do grupo Kayabi e age para prov~ 

1 C!Unbcrg registra a existência de feitiçaria entre os Kalabi do Tatuf,embora 
nao tenha sido testemunha de sua prática, mas as descriçoes obtidas osseme -
lham-se, em gronde parte, Àquelas que foram fornecidas (imputadas aos Índios 
do Alto Xingu): 

"O panyé pode preparar um moan feito de unhas cozidas, alguns cabelos e 
da sujeira raspada da pele de um hOlllcm, a fim de matâ-lo" (s/d, 163). 
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car danos ã saúde ou mesmo a morte de seus inimigos; o payé ê mem 

bro do grupo Kayapi e age para curar - embora seja ineficaz con

tra feiticeiros. 

Como não hã suspeitas ou acusações de feitiçaria entre os 

Kayabi, esta tem importância no plano das relações inter - êtnicas 

dentro do Parque, opondo os Kayabi (de seu ponto de vista) parti-

cularmente aos grupos do Alto Xingu, com quem eles mantêm 

çoes pac1fi cas 1 • 

rela-

Os objetos mâgicos usados pelos feiticeiros não podem ser 

inclu1dos na mesma categoria dos agentes sobrenaturais porque sao 

de origem e confecção humanas, o que os distingue, para os Kayabi, 

dos objetos mãgicos que os mamaé introduzem no corpo humano. 

O conhecimento Kayabi das técnicas da pajelança Kamaiurã 

baseia-se em suas prõprias observações dos rituais a que assisti

ram nas aldeias do Alto Xingu e nos relatos de terceiros, con

cluindo da comparação entre seus prõprios payé e os outros, como 

Takumi e Sapaim, que são "dois payi diferentes". Algumas destas 

observações coincidem com as etnografias realizadas por antropõl~ 

gos - como por exemplo a prãtica de enterramento dos feitiços e a 

neutralização de seus efeitos mergulhando-os na igua2 outras 

não - como por exemp 1 o a afirmação de que os payi Kama i u rã não can 

tam. Sobretudo, eles observam com muita acuidade que os payé do 

Alto Xingu estão basicamente envolvidos com a identi ficação de 

seres humanos responsabilizados pelas doenças - os feiticeiros. 

"Chamam Takumã aqui na aldeia tirar feitiço. Peâ é outra 
coisa, não sabe tirar feitiço. São dois payó diferentes . 
Feiticeiro faz remédio com cera e amarra cabelo da gente 

l - -Nao sei se o mesmo ocorre com os Kayabi das aldeias maia proximos dos grupos 
alto-xinguanoa. 

2 
Cf. Bastos, 1983:11. 



no remédio, ou bota no lugar onde você pisa. r muito perj_ 
goso, se não dã coisa pra eles você morre na hora. Aqui 
ninguém sabe fazer feitiço. Pessoal de lã é chato. Bota 
remêdio também no seu peixe ou seu mingau, parece que ta!!! 
bêrn joga flecha. Quando quer matar mesmo aperta duro o rs_ 
médio e no mesmo dia você morre. Quando quer que fique sõ 
doente ele aperta o remêdio e no dia seguinte desamarra ; 
depois a mesma coisa atê morrer. Reza de Takumã ê diferen 
te porque não canta; ele sõ fuma para ficar tonto e vira 
payó. Depois ele corre ate onde tem feitiço e joga na ã
gua. A gente pergunta a ele: - quem botou feitiço? E 
Takumãdiz quem foi. Se chama Tak1111ã tem que pagar com re
de, algodão. Ele fica rico porque pessoal dele paga, todo 
o mundo paga". 

Outro Kayabi explica assim as feitiçarias: 

"Isto tudo por causa de fofoca: ele não gosta de você • 
xingou você, falou isto e isto. A pessoa fica sabendo e 
com raiva chama feiticeiro. C. matou um feiticeiro. O ir 
mão deste estã nos Txicão e ê [feiticeiro] tambêm. O pai 
dele era feiticeiro e ensinou pro filho, que agora sabe 
mais. Quando Canisio foi fazer reunião com o Presidente' 
[da FUNAI] quase mataram este [feiticeiro]. Ele matou 
dois campeões de luta, moço. 
Eles pedem coisa e se a gente demora a dar joga feitiço. 
Sente dor de cabeça ou no peito, ou malãria. Agora eles 
tão pedindo tudo pra gente. Faz tempo queria sõ arco e 
flecha, agora querem rede. Quando apareceu aqui pessoal 
deu muita coisa pra eles, cera. 
Pai de Y. quase foi morto no Leonardo por feiticeiro; o
fereceram ãgua pra ele no copo, jogaram feitiço e mexe -
ram bem. Dai a um minuto ele sentiu dor de barriga forte 
e quase morreu. Não adianta procurar T,9makai porque payi 

não sabe, sõ o payé deles. E tem que pagar". 

93. 

Estes depoimentos, motivados por uma indagação sobre as 

semelhanças e diferenças entre o xamanismo dos Kayabi e de outros 

grupos do Parque, descrevem de forma sumãria o processo de confec 

ção dos feitiços e a atuação dos curadores, mas caminharam, es-
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pontaneamente, na direção de queixas contra os pedidos abusivos ' 

de bens por parte dos grupos do Alto-Xingu. 

Como não testemunhei nenhum caso de diagnõstico dos -paye 

Kayabi que identificasse feitiços com os agentes da doença, por -

tanto fora de sua competência, não ê possivel saber exatamente em 

que medida os membros deste grupo sentem-se realme nte ã mercê de 

feiticeiros ou admitem publicamente que estão sendo atacados magi 

camente por outros indios. E certo, porêm, que eles temem a açao 

dos feiticeiros, dio credito a seus objetos mâgicos e consideram 

excessivos os pedidos de bens dos indios alto-xinguanos, atendi -

dos porque não o fazendo - diz-se - serão enfeitiçados. 

111.A.3. Agentes sobrenaturais 

A co-presença de explicações naturais e sobrenaturais para 

os estados de doença não constitui problema para os Kayabi. Umas 

e outras nio se excluem mutuamente. Simplesmente, quando alguem 

apresenta sintomas de malãria - febre alta, dores no corpo, mal 

estar - procura tanto a enfermaria do Posto ou algum parente na 

prõpria aldeia que tenha antimalãricos em casa quanto o payé pa

ra diagnosticar e curar. Eles dizem que quando alguêm estã doent~ 

deitado na rede, estã enfraquecido1, por isto a mercê dos mamaé . 

Uma doença desencadeada por agentes naturais, portanto, pode ser 

a porta aberta para a intervenção do sobrenatural, e isto geral -

mente ocorre, conforme se vê nos diagnõsticos do payé. Não tive 

conhecimento de nenhum caso em que um payé, chamado a se pronun

ciar sobre o estado gera l de um doente, afirmasse que a doença era 

1 
Cf. GrUnberg (s/d: 155): "Quando alguém adoece, isto se refere apenas ao cor 
po - aéréti (?) - e ele. sara outra vez. Mas, se o corpo ê muito "mau" (sic)°7 
se não l1â nada mais para comer e a pessoa cada vez fica mais fraca, c11tão o 
aian não aguenta mais e vai embora: aí. a pessoa morre". 
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"de caraíba" e por isto fora de sua ãrea de competência. Não che

ga a haver consenso qua nto a isto entre os Kayabi da al deia de 

Domingos: alguns jovens, mas muito poucos, acreditam que certas 

"doe nças de caraíba '' não podem ser enfrentadas pel os mêtodos tra

dicionais de cura xamanística. A grande maioria recorre, atualme~ 

te, a ambos os tipos de tratamento , simultaneamente. Doentes que 

não melhoram depois de algumas tentativas de cura pelo payé são 

levados de canoa ao Posto Diauarum. Não ê raro que, lã chegando , 

eles voltem a pedir a presença do payé, que se desloca tambêm P! 

ra l ã e passa a atuar na enfermaria do Posto. 

Hã casos que, definitivamente, não são considerados passí-

veis de tratamento "caraíba", aqueles em que o doente apresenta 

sintomas que não pertencem ao quadro c l ínico das doenças ''de ca -

raíba" - desmaio, por exemplo (ao contrãrio de tosse, dor de ga! 

ganta, febre). Nestes casos o doente conta apenas com o 

dos remêdios tradicionais e do xamanismo. 

llI.A.3.a. Seres sobrenaturais: 

recurso 

A questão mais importante na elaboração do quadr o Kayabi de 

agentes sobrenaturais ê a de definir o que são, afinal, mamaé,uma 

vez que a estes seres se atribuem praticamente todas as doenças . 

As descrições, definições e explicações são variadas e não têm 

absolutamente consistência interna1. A tradução deste termo por 

"espírito" deve ser tão inadequada que os Kayabi, depois de terem 

-na empregado inicialmente, nas nossas conversas, abandonaram - na 

por completo, certos de que eu ·-Ja ente ndia razoavelmente o que 

era um mamaé e passaram a usar sempre esta palavra Kayabi no 11eio 

das falas em Português. 

1 As inconsistências ampliom-se quando comparo meus dados com os de C.CrUnberg 
(s/d). 
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Mamaé é possivelmente um vocâbulo polissêmico, pois ele SiJl. 

nifica tambêm as coisas, quaisquer coisas, nada tendo a ver com a 

designação de seres sobrenaturais. Em outras ocasiões mamai ê tra 

duzido por bioho, especialmente quando se trata de designar aqu! 

les que colocam objetos dentro do corpo humano para provocar do

res e doenças. Estes objetos - mamaivivé - quando retirados pelo 

payé, apresentam-se aos olhos humanos como bicos de pássaro, den 

tes de animais, ossos pequenos, garras, ou seja, sempre partes de 

animais. O mundo da mata e das atividades da caça (e pesca, em me 

nor proporção) se presta especialmente para a expressio simbõlica 

do sobrenatural: ''cõrrego i caminho deste bicho'' (referindo-se ao 

sobrenatural Caroat). 

Não fossem algumas informações discordantes, poder-se-ia a

firmar que todo e qualquer ser sobrenatural ê designado generica

mente por mamai. Os mamaé moram "em qualquer lugar", mas aparecem 

aos humanos preferencialmente no mato ao longe ou nos sonhos. Es 

tas aparições se dão sob forma humana (uma silhueta, uma sombra, 

um grito identificado como voz humana) e somem imediatamente; ou 

sob forma animal (mamai vira macaco, onça, capivara, etc.). Po-

de-se distinguir entre bichos comuns, seres naturais, e os que 

são na realidade mamaé vis1veis sob forma animal, porque estes úl 
tlmos são bichos mansos, que não fogem, não se movem, deixando-se 

caçar pelos homens (caçadores experientes sabem disso e não caem 

na armadilha dos mamaé). A visibilidade ou audibilidade dos mamaé 

são apenas manifestações deles aos seres humanos, pois em geral ' 

eles sao invis1veis e inaud1veis, podendo andar pela aldeia, en

trar nas casas e conversar ã vontade sem que ninguêm deles se a

perceba (exceto os payé!). 

Os mamaé são possuidores de uma série de atributos humanos: 

falam, escutam, são familias, têm nomes, cantam, copulam com as 
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•ulheres Kayabi, têm criações de animais, comem, possuem bens,of! 

recem seus nomes aos humanos e, sobretudo, "ficam brabos•. O perl 

go advêm dos poderes sobre-humanos que eles têm: invisibilidade , 

inaudibilidade, capacidade de voar, deslocando-se para onde que

rem, e o poder de interferir na vida dos homens com ameaças de 

doenças ou com a morte. Todos os mamaé são payé. 

O cerne da importância dos mamaé na vida dos Kayabi estã em 

que eles não se contentam em "viver" suas existências sobrenatu-

rais longe dos homens; estão constantemente envolvidos com estes. 

Na grande maioria das vezes, estas relações são prejudiciais, e 

nenhum Kayabi procura estabelecer relações com sobrenaturais con! 

cientemente. Somente ao payé ê dado relacionar-se regular e con -

troladamente com o mundo sobrenatural. 

As inconsistências começam quando se tenta verifi car se al-

guns sobrenaturais muito enfatizados, presentes nos mitos, nos 

cantos, são mamaé ou não. Hait, por exemplo, ê mamaé para alguns, 

para outros não, "ê diferente", "ê outro", pois mora no cêu(ywaki 

sõ intervêm para curar, nunca para causar doença. Anang, por sua 

vez, ê "como gente, ê outra gente", ou •antigamente era gente mes 

1110, outra tribo" . "que mora no ma to", mas são mui to feios e mui to 

•aus 1 • 

Hã que se lembrar que Mait são sempre invocados nos cantos 

de cura do payi, e no passado, em outros rituais, enquanto que 

Anang não o ê jamais. Anang ê personagem dos cantos do Yawaci ,sen 

do apesar destas diferenças, classificado também como mamaé por 

alguns indiv1duos. 

São mamaó, sem sombra de duvida, os perigosos Cunãmutat, 

1 ' Ma' A- - ' Ver mitos de ~t e nana em apend1ce. 
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Quanü, QuanüaipJ Caroat, Kaicuapat, Yawacuapat, Uycuapat, iwitú , 

Tyéyuvi, Iouapat, Wyrafutat, Mairoô, mais propriame nte espécies 

ou familias do que individuos, que descreveremos adiante. Foram 

mencionados ainda, como mamaé perigosos, os "dono do arco" e "do

no do colar", todos eles moradores do mato, do fundo da ãgua dos 

rios e corregos, ou de uma região inferior ao ywak ( ceu), mas que 

tambem não e o chão, a terra ( ywy), e de onde tudo enxergam e ou 

vem. 

Afora estas especies nomeadas, todos os seres vivos têm 

Mamai, assim como os objetos: "gente tem mamaé", "bicho tem ma-

maé'•, 11 peneira tem mamai", "banco tem mamaiº, "pilão tem mamai" , 

etc. Não se confundem as noções de aian ( alma, tradução dos Kaya 

bi) e mamai, pois os Kayabi são muito cl aros quanto ã co l ocação 

de que aéan e um atributo unicamente humano, algo como a prÕpria 

vida , que estã no corpo ou dentro do corpo (aipit) e que po de dei 

xã- lo durante os sonhos, durante 

paração definitiva dos dois 1 . 

-os desmaios e na morte, que e se 

Portanto, e possivel que a realidade sobrenatural dos Kaya-

bi seja um mundo paralelo ã realidade nat ural, onde todos os se

res e coisas tem seus "duplos•, mamai, e onde, tambem, habita uma 

serie de sobrenaturais sem correspondência no mundo material, co-

mo os "donos dos bichos" (Kaicuapat, Yawacuapat, etc.) e das coi-

sas ("dono do colar", "dono do arco", uycuapat, etc.). Mas esta 

1 A tradução alma para o vocábulo aéan foi empregada por mim e pelos informan-
~ . - - . -tes 1cm critica. Entretanto , nao e certo que seJ& uma traduçao adequada. So 

bre isto, CrUnberg recebeu informações mais interessantes e complementares: 
"Todo home:ta , assim como todo "animal grande'', possui um aian . Ele não o recc 
be ao nascimento, mas junto com o nome. Aqueles que não recebem o aian nãõ 
se tornam seres humanos e raorrerâo em breve. Ele é o propriamente humano, e , 
sem ele, o homem ê como um tucano.empalhado. um invÕlucro: aepiri't . Uma vez 
dentro do homem, a gente não vê ataH, nem sabe onde ele estã . Quando o ser 
bWll3nO fala, ele eatã na sua boca (Yupari'up). Nawi achava que ele se locali 
zava no coração" (s/d: 155). 
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1dêia de "mundo paralelo" ou a prõpria idêia de "sobrenatural'' ca 

recem de verificação. A meu ver, a categoria mamaé ê a -expressao 

•ais nitida da cosmologia Kayabi que delimita o dominio do sobre-

natura 1 . 

111.A.3.b. Descrições de alguns sobrenaturais: 

Anang ê outra tribo, não ê Kayabi. E como gente, mas feio 

- -("tem cabelo de bombril"). Mora no mato com a mulher, anancunan. 

Estã sempre ãs voltas com matar gente Kayabi, carregando seus 

aian para o mato, prendendo-os nos buracos de tatu. Qualquer um 

que vir anang fica doente imediatamente, com o corpo mole. Nas in 

formações fornecidas a GrUnberg, anang ê "chefe" de todos os ma

mai e HÜyamutat (Cunãmutat ?J sua mulher, o que não estâ de acor-

do com meus dados. 

Nas versões do mito que conta como dois irmãos Kayabi liqui 

daram ana!JO',por mim coletadas, este personagem ê descrito como 

tendo aparência humana, porêm bem maior do que os homens comuns 

A mulher anang, por sua vez, é muito feia, pois tem o "negõcio" e 

norme (lâbios da vagina) de tanto o marido puxar. O que mais se 

destaca em suas caracterizações ê a hostilidade constante para com 

os Kayabi (mantêm prisioneiros Kayabi, tem armadilha cavada no 

chão para ma tã-1 os, etc.) e a antropofagi a (come Kayabi), do que 

se pode concluir, unicamente, que anang ê o protõtipo (mitico) do 

inimigo, poderoso, belicoso, sempre hostil, mas ao mesmo tempo • 
sempre vencido (nos mitos). 

Hã um único depoimento de um Kayabi que indica serem -anang 

os espiritos dos mortos, o que transforma totalmente o quadro e 

abre outras possibilidades de interpretação da cerimônia do Yawa -

e i : 

"Aiiang ê espirito de gente que jâ morreu. Fica em qual-



quer lugar. Quando a gente dorme, ele ãs vezes vem mexer 
com a gente. A gente fica fraco, quer gritar, mas ele 
fecha a boca. O ouvido também fecha, a gente fica surdo. 
Quando ele quer carregar, pergunta: - você conhece bura
co de tatu? Se a gente não ê bobo, fa la que conhece. 
Se diz que não, ele fala: - então vamos lã. Ele 
quando chega no meio do mato a gente sente frio. 

1 eva, 
Estã 

deitado na rede, mas aéan tã no mato gritando pelos pa
rentes. A gente não vê nem no sonho. Deve ser espírito 
de gente boba, gente que não sabe falar, que fica por 
ai". 
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Cunãmutat ê o mamaé descrito sempre como o "namorador•. Ho 

ra no mato e tem aparência humana. Dizem que se uma mulher fica 

"doida" (imaru em), atrai este mamai para um namoro invisível de 

péss imas consequências para si - cai doente. Sõ o payé pode perc! 

ber estas relações e geralmente ele revela o que sabe aos demais. 

Não foi possível precisar o que significa para os Kayabi uma mu

lher "doida": ela fala demais e namora todo o mundo, foi tudo o 

que obtive como esclarecimento. Cunãmutat pode ser tanto homem 

quanto mulher, ou tanto macho quanto fêmea, apesar de o termo sii 

nificar, literalmente, "mulher de verdade", "mulher mesmo". Cunã-

mutat macho copu la com as mulheres, fêmea com os homens, mas -sao 

as mulheres as mais vulnerãveis ao assédio deste mamaé, especial

mente as jovens púberes. Por isto os Kayabi falam com as filhas : 

- "cuidado com Cunãmutat:•, se seu comportamento diverge daquele 

concebido como correto para uma mulher jovem (ver as explicações 

Kayabi a respeito da vocação xamanística feminina ). Embo 

ra Cunãmutat represente algum perigo para as mulheres jovens, -e 

um mamai "bom". Cura doenças e ajuda as mulheres a terem filhos , 

da seguinte maneira: quando o payé canta Cunãmutat maraká , junta 

muita criança em torno do mingau moyfet (feito com mandioca doce), 

que é sua comida preferida. São crianças invisiveis (mamaé de 
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criança?) que entram na barriga das mulheres. O payé diz então 

que estas crianças nascidas são dele e do mamaé que as trouxe pa

ra a cerimônia do maraká. Não se nega a paternidade biolôgica - o 

pai diz: - "mamaé deu esta criança para mim" - mas aceita-se a i

deia de que a criança foi trazida por um mamaé, e111 geral Ciiiãmu-

tat. 

Não pude verificar se todas as crianças Kayabi são enviadas 

por mamaé ou se apenas algumas, aquelas nascidas de mulheres que 

ate então pareciam inférteis. A ideia de uma filiação sobrenatu

ral, estabelecendo vínculos entre as crianças deste mundo e seus 

'pais" não-humanos também e muito improvável. Pode-se supor, com 

menor risco de erro, que os Kayabi responsabilizem o ato sexual 

pela configuração material do filho no corpo da mae; seu aian, po 

rêm, é introduzido ritualmente, por um processo análogo de "entra 

da". Es ta hip5tese parece plauslvel ã luz de uma observação de 

GrOnberg, segundo o qual as crianças, ao nascerem, já trazem con-

sigo -aean. 

O fato tem paralelo com o curioso método, descrito por Ni

muendaju1, de "captação" por 111eio dos pajes de almas oriundas do 

"mundo superior" para filhos de casais humanos. Também Baldus 2 as 

sinal a, entre as funções do paje Tapi rape, a "captação" de espir..!_ 

tos de crianças para as mulheres. 
-·3- - -Quanun ou Quanua~p e um gaviao grande, que canta a noite 

e fica sobre a ãgua. Seus gritos noturnos são especialmente temi-

l "Qu~do um casal deseja ter um filho Sipaia , conversa com um paje que tem r~ 
l!çoes com o mundo de cima. Este recebe a alma da criança Sipaia do cêu , nas 
aaos em concha, coloca-a sobre o ventre da mulher, sopra. passando-a magica -
mente para dentro do corpo" (Nimuendaju, 1981). 

2 
Baldus, 1970: 399. 

3 - u / Ver tambem Cr nberg, s d: 156. 
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dos pois indicam que ele tem fome de • asan, que ele carrega para 

comer, e as pessoas procuram proteger as crianças, cobrindo-as nas 

redes para que não fiquem ã mercê de Quanun. Segundo alguns, ele 

gosta de ficar sobre as pedras, onde se deixa ver - o que ê peri

goso; percebe-se que ê um mamaé porque é grande demais e tem ga! 

ras compridas demais para ser um gavião comum. Pode transforma~se 

em bicho, peixe, etc., como os demais mamaé, que costumam apare-

cer assim metamorfoseados. Faz barulho batendo as grandes asas , 

que sõ os payé podem ouvir. 

Caroat1 (traduzido em Português como "bicho d'ãgua) e ma-

maé extremamente perigoso, que mora no fundo dos rios. E avô(ara

muin) dos peixes, ou "dono dos peixes". Quando pega algum ser hu

mano pinta todo o seu corpo de jenipapo, com desenhos de peneira. 

Foi descrito pelos pavé como um ser humano de forma horripilante: 

sem cabelo,unhas muito compridas ("pra segurar gente"). Gosta de 

notfet ou maniocap (mingau doce), aliãs, como todos os mamaé. Ou-

tras vezes aparece como peixe. Caroat carrega as pessoas para o 

fundo da ãgua, onde as torna seus pritioneiros, "empregados•. 

Hã uma série de tabus em torno dos nomes das coisas de que 

-Caroat gosta, que nao podem ser pronunciados na beira do rio ou 

na canoa, sob pena de Caroat aparecer para capturar alguém (ele 

leva o corpo também, quando a pessoa some no rio). Assim, não se 

pode falar "sal" na beira do rio, nem mencionar cuiui (cuia com

prida), que é a cuia de Caroat, nem outras palavras que possam 

atrai-lo. (Ver descrição da descoberta da vocação xamanistica de 

Tymakai, que se deu por intermêdio de Caroat), 

"Peneira e cuia comprido são coisa dele, não pode chamar 

1 ~ U / Vor tambem Cr nbcrg, s d: 156. 



na beira do rio. Canapé tambêm não, porque ê comida de
le. Unha tambêm não pode chamar, ele tambêm tem e ouve . 
Pente tambêm não. Ca.roat ê mama8 da ãgua, "dono do barro 
e dos peixe". Não se chama seu nome na ãgua,nem ya:pin(?). 

Payé grande mergulha na ãgua para buscar peixe que Ca
roat na ãgua bota cascudo na orelha como brinco. Cõrre
go ê caminho de Caroat por baixo da terra. Canoa dele ê 
cortada (não tem as extremidades finas, ê um retângulo] 
e toda desenhada. Ele gosta de pimenta, moyfet, ava.sicui 
(farinha de milho torrado) e canapé (bolo de mandioca e 
amendoim). 
Jwaonin ê fruta dele, ele não gosta que coma; -e fruta 
com muito cheiro. 
Se Caroat fica "brabo" prende os peixes, e os homens não 
conseguem um de seus principais alimentos". 

Em uma cerimônia de maraká realizada no Diauarum, 
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Caroat 

chegou ao porto de Hairawy em sua canoa, chamado pelos cantos de 

Tyrnakaí. Segundo os informantes que me descreveram esta sessão de 

~araká, realizada em 1982, Caroat trouxe em sua canoa Piraêtê , um 

Kayabi morto hâ bastante tempo no Teles Pires (seu nome quando vi 

vo era outro). Este Piraêtê era filho do tio de Tymaka1. Certa 

vez, voltavam de uma aldeia no Teles Pires onde o payé havia sido 

chamado para curar, Tymakaí, Piraêtê e mais um indivíduo de nome 

Tapirapê, todos os três na mesma canoa, subindo o rio. Tapirapê e 

ra criança (consta que ainda vive, no Tatuy), e ficou falando"no 

me• de fumo, papel, etc., em Português, pedindo fumo a Tymakaí P! 

ra fazer um cigarro. Depois falou "nome de pente" também e Caroat 

fez Piraêtê, que estava na frente, desequilibrar-se, cair no rio 

e sumir. Era meia-noite e somente seu chapéu e remo boiaram.tendo 

o corpo desaparecido por completo. Tymakaí explicou a todos então 

que Piraêtê não morreu, estã vivo e preso com Caroat debaixo da 

ãgua. Apareceu na festa do maraká sob a forma de peixe-sabão. 
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Ninguém o viu, mas Tymakai contou tudo o que estava vendo -

a canoa no porto, e dentro dela, boiando, Piraete e Caroat; ambos 

pareciam peixes. Então o paNé cantou para eles e aprendeu o nome 

Piraete, que o prÕprio lhe indicou. Tudo isto se passou na beira 

do rio, de onde as mulheres se retiraram, de tanto medo, deixando 

apenas os homens e o payi, todos fumando para se proteger. O payé 

finalmente virou a canoa na direção contrãria ã que estava e em

purrou-a para que se fosse, 

Mandou Caroat e Piraete embora, depois de atender seus pedl 

dos de tomar mingau, comer pimenta e outras coisas. Isto tudo foi 

feito e visto durante o transe. 

Alem dos tabus em torno dos nomes de alguns objetos, e ter

•inantemente vedado a qualquer um cantar maraká na beira do rio, 

ou ligar o gravador com esta musica gravada, pois Caroat escuta 

e aparece. Tymakai o fez naquela ocasião porque quis chamâ-lo e 

porque, na qualidade de payé , sabe como enfrenti-lo. Em agosto de 

1982 a maior parte dos problemas de saüde estavam sendo atribui

dos pelo payé a um Caroat de nome Cu!/pmyreap que tinha se instal~ 

do no rio Xingu, nas proximidades da aldeia Capivara. Tymakai co

checeu-o no sonho e afirmou publicamente ter sido este Caroat quem 

carregou, para sempre, um dos filhos trigêmeos recém-nascidos de 

Txirave, que passou bem por cima do mamaé quando viajava de barco. 

O contato do payé com este Caroat se deu quando foi pescar sozi

nho na praia e puxaram sua linha com muita força, rodando depois. 

Peã logo cortou a prÕpria linha porque pressentia mamaé no local 

e avisou ãs crianças que evitassem banhos muito demorados naquela 

praia. Depois sonhou com ele em casa. Em sonho Caroat lhe disse 

seu nome e comunicou que ia ''tomar conta desta aldeia''. Depois, 

Peã anunciou particularmente a alguns homens outra profecia nasci 
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da daquele sonho, a de que a aldeia Capivara estã plantada sobre 

-agua e que qualquer dia vai afundar. 

Wyrafutat, designado em Português como "caçador", ê o dono 

dos pãssaros e da caça, tem duas flechas (sempre sujas de sangue) 

e ê eximio caçador. Tem forma humana, brinco vermelho de penacho 

de tucano, mas sõ o payé pode vê-lo. Qualquer outra pessoa que o 

encontre estã arriscada a morrer. Gosta tambêm de carregar -aean 

das pessoas e o payi canta para que ele as traga de volta. Apesar 

disto, foi descrito por alguns como "muito bom, muito bonito; mu

lher dele tambem•. 

Outros -mamas "donos" dos bichos e dos objetos estão no Qua-

dro I . 

Hait 1 . Não foí possivel verificar a situação exata deste 

sobrenatural com relação aos demais, nem sua inclusão na catego

ria genérica de mamai. São payé poderosos que vivem no iiwak, não' 

fazem mal algum e ajudam os payé Kayabi. As andorinhas são •comp! 

nheiras" de Mait, voam com ele, por isto o payi cobre a cabeça 

com penugem de andorinha para cantar maraká. Fazendo isto, obtem 

proteção ~igica de Mait. 

Em tempos miticos, Mait eram payé terrenos que viviam com 

os Kayabi, na mesma aldeia. Separaram-se, porem, porque as mulhe

res reclamaram do barulho que faziam com seus chocalhos(xamaniza~ 

do, possivelmente). Mait resolveram procurar outro local de mora

dia, foram para debaixo da terra, que não lhes serviu, e mudaram

·se finalmente para o cêu. Em consequência disto, não gostam das 

mulheres (v. mi to de Mait, em apêndice). 

1 Cf. Grllnbcrg (s/d' 157), embora este autor afirme que Mait são grandes pay~ 
falecido•, que moram no i;wak. 
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Pivat e Pirevat aparecem nos cantos do maraká, designando o 

"espirito" - tradução dos Kayabi - que o payé vai pegar, possível 

mente os objetos patogênicos que penetram no corpo das pessoas e 

cuja extração ê uma das principais atuações do payé, como por e

xemplo: 

"o py ie pe -no pe -o pi vat py ie vã" (vou pegar o "espirito" para vocês) . 

Pivat foi definido como o "feitiço dos bichos•, objetos patogêni

cos que os mamaé jogam sobre aqueles que maltratam os bichos 1. 

"Você fica doente quando mamai tã no seu corpo. Tã segu
rando você. Você fica sem acordar, sõ deitado. Você fa -
la: Piê, minha mãe tã com piNlvat (= I pi re vat ni põ 
ã ye ã). Piê vem rezar e vê que ê isto mesmo. Ela tira 
pireiiat". 

Houve quem dissesse que pivat/pirevat são mamai auxiliares, que 

ajudam o payé nos seus trabalhos. A informação foi ratificada por 

Pepori, que, falando sobre sua prõpria maneira de curar, contou 

que chama pire ou pirevat para junto de si durante as sessões de 

cura. GrUnberg confirma esta versão explicativa: 

"Cada panyê possui diversos espiritos auxiliares: narup..!_ 
wat, que procuram os mama'ê e o avisam. Os narupiwat ma
tam o mama'ê e em seguida o payé os retira" (s/d: 158). 

A explicação anterior. no entanto, ê confirmada pelos tex

tos de cantos. 

111.A.3.c. Objetos intrusivos: 

Objetos intrusivos são os agentes mais imediatos dos aales 

ou dores localizados, enviados ã distância por mamaé e invisi-

veis para todos. Quando o payé os retira do corpo doente, podem 

•aterializar-se como garras, pedaços de osso e outras partes de 

1 A confusão entre pivat/pirevat e mamaévévé não pode ser deslindada. 
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MAHAt 

Nome Nome em Morada Kayabi Português 

Cunãmutat "namorador" no mato atrai homens e mulheres 
para na11orar 

Tyé11uvi "dono de "grande mi!dico 11
; manda 

criança" crianças para as mulheres 

Quanun/ "Gavião" sobre - -
Quanüaip a agua come asan 

"bicho d'ãgua" 
Caroat "dono dos peixes• - rapta humanos na agua seres 

Wyrafutat 
11 Caçador 11 

"dono da caça" no mato carrega aean 

1awacuat "dono da onça" no mato provoca ataques de onça 

"dono do 
/Caicuapat macaco" no mato 

Uycuapat "dono da fle- provoca acidentes com 
cha" flechas 

Canavácuat "dono do bancd 

.tr.1.: tú "vento forte" ataca derrubando paus no 
mato 

Mairoô "dono do vento" 

"dono do colar" 
....... . . - ... . .................... ............ -...... . ... -.......... --... ... ..... -- - ... -

Anãng no mato sempre perigoso 

. . . . . - - . · ·---- ---·- ·····-··· . . ····---· .. ----- ···--- ·· 

.Yait - protege no ceu e cura 
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animais, na mão deste, mas podem tambim permanecer invisiveis e .. 

impalpãveis para os homens comuns. O importante ê a convicção ge

ral de que não se trata de garra, pena, ou osso comum: são mamaé

vévé1 que assumem estas formas, da mesma maneira como um mamaé po 

de manifestar-se sob forma humana ou animal: 

•se entra mamai a gente sente dor. Ele~ paya)bota a mão 
onde a gente sente dor. Fica soprando fumaça. Ai o payé 
sente uma coisa na mão dele. Tira o mamaé do meu corpo e 
ficou bom. Ele tira e e quente, quente mesmo. Se ele 
não quiser tirar, o outro, companheiro, que não ê payi, 
tira da mão dele. Quando tira mamaé de onça, na mão dele 
~o payé] tem dente de onça. Parece dente de onça, mas ê 
mamaé. [ ... ]Quando não tira dente de onça então ê de 
porco. Igualzinho dente de porco, não tem diferença ne
nhuma, você fica a<*nirado. Não tem nada na mão do payi , 
mas ele tira do corpo, para mostrar que era mamaé". 

Os objetos intrusivos carregam e transmitem o poder patogê

nlco de que estão impregnados, razão pela qual são afastados de 

todos, mesmo depois de extraidos do corpo doente. Por esta razão, 

poderiam ser arrolãdos entre os agentes mãgicos das doenças. ~ão 

o foram, no entanto, porque são instrumentos dos mamaé e seu po

der estã indissoluvelmente associado ao poder que têm os sobrena

turais de interferir na vida dos homens. 

-Todos os estados de dor, doença, mal estar e as vezes morte 

são explicados em termos de intervenção de agentes sobrenaturais. 

Alguns destes são tipicamente maléficos • - mamaa, -anang - outros 

benéficos - Nait - e outros, ainda, maléficos ou benêficos confor 

l De acordo com CrUnberg (s/d: 158) , tanto os espíritos mnlêficos que provocam 
doenças quanto os objetos intrusivos cllamam-se mamaé, não tendo este autor 
rcgistrado a forma mamaévévé. 
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me as circunstâncias. Qualquer aproximação com o mundo sobrenatu

ral implica em perigo para os seres humanos, que devem evitã-lo , 

- - . e contatos seguidos com sobrenaturais indicam a vocaçao xaman1st~ 

ca. Alcançado o status de xamã, que pressupõe uma doença prolong! 

da ou acidente grave, em que a vida esteve por um fio, o contato 

com o mundo sobrenatural, pelo especialista, passa a ser "normal" 

e desejãvel, pois disto depende o reestabelecimento de um equilí

brio entre as ordens natural e sobrenatural de realidade. 

Os sinais deste desequilibrio manifestam-se, sempre, atra

vés de desequilíbrios orgânicos de indivíduos. Estes, por sua ve~ 

criam ocasiões que evidenciam transgressões e de svios, em que são 

apontados pelo payi e pelo grupo não mais apenas as vítimas da 

doença ou morte, mas outros membros da rede social destas ultimas. 

O desequilibrio entre sobrenatural e natural traduz-se por 

aproximações e contatos entre ambos; sua restauração consiste,po~ 

tanto, em apartã-los: em "tirar mamai", expulsar os espíritos ou 

resgatar as almas humanas carregadas por espíritos. 

Curiosamente, para re-situar as ordens natural e sobrenatu

ral, o payé tem que aproximã-las novamente, invocando a presença 

dos mamaé, seja por meio de •reza" ou de maraká. 

Os contatos descontrolados com o mundo sobrenatural podem • 

se dar por meio de: 

1) visão/audição: o indivíduo estã andando no mato, em geral sozi 

nho, e encontra certo mamaé, que se faz escutar ou ver; se tem 

forma humana, aparece como sombra, silhueta, ou claramente, mas 

desaparece logo; se aparece como bi cho é identificãvel por não fu 

gir â aproximação do caçador; gritos e vozes de animais em luga -

res insÕlitos também traem a presença de mamaé. Visões e audições 

sobrenaturais dentro da casa ou na aldeia são bem mais raras; 

2) tato: o indivíduo, andando pelo mato, pisa inadvertidamente em 
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um bicho que ê mamai "disfarçado"; 

3) contigOidade: sem ser visto, ouvido ou tocado, um mamaé aproxl 

ma-se da pessoa e passa a andar ao seu lado ou ficar perto de sua 

rede; 

4) fala: o payé desaconselha que se pronunciem certos nomes de 

sobrenaturais, para não chamã-los 1; 

5) sonho: embora raramente, homens e mulheres não-payé também so-

nham com mamai; 

6) intrusão: objetos patogênicos enviados por mamai penetram no 

corpo; 

7) rapto: mamas roubam aéan de suas vitimas, que, se não são recu 

perados logo, morrem; 

8) cópula: homens e principalmente mulheres podem manter relações 

sexuais com sobrenaturais. 

As formas de contato com o sobre natural acima relacionadas' 

-sao as principais fontes de doença e morte. O sonho , bem como a 

visão, a audição e a fala, para os payé, tornam-se instrumentos ' 

de controle sobre os mamaé, atuando como divinações , 

nos diagnósticos. 

essenciais 

Exclusivas dos payé são as duas formas de comunicação com 

o sobrenatural que não relacionamos agora e que serão tratadas a

diante: o transe e a musica. 

Embora as formas de contato aci ma mencionadas possam ocor

rer inadvertidamente, sem que o individuo saiba o que fêz para 

provocar estas aproximações, geralmente o payi ê capaz de desco -

brir porque os mamai estão "brabos" e perseguem as pessoas. 

Um Kayabi pode atrair para si a cólera de -um mamae: 

1 Y!l•ri• a perua examin•r até que ponto ieto tem relação com o tabu de nomea -
çao em voz alta doa mortos. 
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- - - -a) caçando bichos que nao sao bichos realmente, sao mama•; 

b) desrespeitando os animais caçados, matando com crueldade ou 

-zombando dos animais mortos, o que provoca reaçao dos protetores 

destes animais; 

e) matando bichos que são criação de mamaé; 

d) rompendo tabus alimentares durante a couvade, reclusão pubertã 

ria, etc.; provando comida de mamaé; 

e) não obedecendo rigorosamente is prescrições de 

durante os períodos acima mencionados; 

comportamento 

f) brigando ou falando mal dos outros; 

g) pronunciando nomes e palavras tabus, que chamam mamai; 

h) não tomando conta das filhas moças durante a reclusão, deixan 

do que andem e falem ã vontade; 

i) não cuidando dos filhos pequenos, deixando que andem sõs no ma 

to e comam o que bem entenderem. 

Como se ve, os tres primeiros estão relacionados ao mundo 

da caça e dos animais, os seg.uintes ãs prescrições de comportame.!!_ 

to durante os estados ritualmente assinalados de transição de um 

status social a outro, os últimos ao conjunto de expectativas e 

normas atinentes ã educação e ã proteção dos membros do grupo e 

ãs relações entre estes. 

Embora todos conheçam estes riscos - e muitos outros es-

tão constantemente se expondo a perigos sobrenaturais, e o que se 

depreende dos d1agnõst1cos do pavé. que apontam não apenas os a

gentes sobrenaturais da doença, do acidente, do mal estar, mas 

suas causas; ou seja, ao investigar as causas das doenças, o pa

pel do pavé não se resume a descobrir o mamaé implicado no caso 

e neutralizar de alguma forma sua açao, mas descobrir e apontar • 

os comportamentos humanos que atraíram e provocaram os sobrenatu-

ra is. 
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Em ultima instância 1 são os seres humanos os responsãveis 

por suas próprias doenças de origem sobrenatural. A maioria dos 

diagnósticos do payé e conduzida por uma serie de perguntas ao 

prõprio doente ou aos seus paist no caso de crianças pequenas, so 

bre o que vinha fazendo nos Ültímos tempos, por onde andava1 o 

que caçava e o que comera antes dos sintomas começarem a se mani 

festar. 

Os mais susceptíveis de aproximações indevidas com sobrena

turais são as criançast sobretudo recém-nascidas. 

Parece que seu aéan não estã bem firmemente instalado no 

corpo, e pode sair a qualquer momentot carregado por mamaé. Al-

guns dizem que, se as crianças não gostam daqui, vao embora. Ou 

que os mamai como Cu~imutat, que as trouxeram para os pais, podem 

julgar se estão sendo bem tratadas ou não, e, dependendo do caso, 

carregã~las definitivamente. 

IlI . B. DIAGNOSTICO DO PAYt 

Quando chamado~ o pay~ vai i casa do doente e. antes de 

mais nada, conversa com ele calmamente e em voz baixat junto ã ~e 

de. Ãs vezes conclui imediatamente sobre os agentes envolvidos e 
-passa a oficiar uma sessao de cura na mesma hora; em outras, po-

rémt precisa sonhar com os mamaé responsâveis, e deixa a casa do 

doente para sõ voltar mais tarde, ou nos dias seguintes. 

Os sonhos, como jã se viu, são uma das formas de contato com 

o sobrenatural que, para o payé ~ têm funções divinatõrias. De cer 

ta maneira o sonho ê, para os Kayabi, anâ l ogo ao transe: 

••o payé vê os mamai quando sonha, quando estã dormi n
do. Acordado ele sõ vê quando fica fumando - desmaia, pa 
rece que fica doente1. Quando ele fuma marnaé chega pert~ 

1 · - -Afaeyp ( sonhar) e ipaie ( desmaiar). 



dele e ele desmaia. Entra pelo corpo dele. Quando reza 
o mama.é chega junto•'. 
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Parece que ele conhece não apenas o mamaé responsãvel, nestes so 

nhos - seja vendo ou escutando seu nome - mas ê capaz de confir -

mar as respostas do paciente, vendo tambem o que ele fez. O mesmo 

processo de escuta dos nomes de mamaé em sonho permite ao payé es 

colher nomes para crianças. 

A crença no valor divinatório do conteúdo dos sonhos faz com 

que os Kayabi não-payé tambcm interpretem-nos como avisos ou pre

monições: 

11 Se sonha com uma mulher, que estã namorando uma moça bo
nita. e porque aquilo ê macaco, e no dia seguinte vai 
encontrar macaco no mato. Quando sonha com carregar gen
te morto e mandioca, vai encontrar porco. Quando sonha 

que luta, e briga, e mata gente, ê que vai encontrar on

ça. Payé sonha diferente porque sonha com mamaé. Quando 
sonha com pimenta pode matar mutum no dia seguinte por
que nariz dele e vennelho". 

Um exemplo de diagnõstico pode ilustrar de que maneira 

empregados paralelamente as conversações com o paciente e os 

-sao 

so-

nhos para entender a natureza da doença e escolher a terap~a ade-

quada. 

Quando o filho de K. ficou doente Pea foi chamadot e pergu~ 

tou imediatamente: - o que ele comeu? O pai contou então que ti~ 

nham comido uma galinha morta por sucuri na beira do rio. Depois 

a s~curi foi caçada por P. O payi explicou que "sucuri pegou aian 

do meníno e enrolou e botou na âgua, por isto o menino tava "com 

frio e com febre 11
• Depois ambos os payé da aldeia sonharam com o 

menino - que jã se encontrava em S. Félix do Araguaia para trata

mento - mesmo estando ele longe, porque voaram em sonho atê a ci

dade. Antes da viagem, Peâ cantou maPaká: primeiro, Cunãmutat ma

~aká, depois Ca~oat maPaká, para que este ultimo tirasse aéan do 



menino das "mios da sucuri" e devolvesse ao payi. 

t•caroat encostou com canoa dele e trouxe o meninO.Caz'Oa:t 

veio por debaixo da terra porque lã tem âgua tambem. Pe
garam uma peneira e botou no chão para Caroat entregar 
aéan na mão de Peã. O algodão estava dentro da peneira 
para nao machucar. Se não tem algodão pode colocat qua.J.. 
quer roupa dentro. Caroa.t abre a terra, sõ o payé vê, e 
entrega aéanu. 

III.B. 1. Diagnõsticos de intrusão de objetos (mamaévévé) 
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Relacionamos abaixo alguns diagnõsticos de intrusão de obj! 

tos, tais como nos foram relatados por informantes direta ou indi 

retamente envolvidos nos casos. A descríção das sessões de cura 

onde se retiram estes objetos do corpo dos doentes estã na parte 

C.l. ( 11 Reza 11
}. 

l) Bico de pãssaro na barriga da mulher de P. Saiu invisivel. 

2) 

3) 

4) 

"Mãe de S. estã doente potque ela comeu coati e os coa
tí ficaram nascendo na barriga dela. MaJrné do coat1 esta 
va brabo, mas o payé jã tirou tudo". 

"O outro menino que eu perdi foi porque matei muito pãs
saro quando ele estava pequeno: maguari. garça branco,so 
cõ. O velho [Peã] depois falou: - a gente não mata bicho 
quando menino está pequeno. Chamei o parJé. mas não tinha 
mais jeito. - A culpa ê de vocês, ele d;sse. Meu innão 
foi matar jaõ e a mulher fez mutap. O menino ficou chu
pando porque ainda não sabe mastigar. No dia seguinte P! 
gou febre. Jaõ botou o pe no pescoço, na garganta do me
nino. Por isto que e1e não mamou direito. Quase que o 
jaÕ matou o payé também. Ele tírou a doença que o menino 
tinha na garganta". Assim mesmo tenninou morrendo. 

"Faz tempo o menino tava ruim e T.Ymakai rezou ele três 
vezes. Depois levou no Diauarum. Depois foi a menina que 
pegou malãria. Ficou no Posto duas semanas. Payé ficou 
rezando. Tirou coisa do corpo dela, dente de macaco. Ela 
tinha malâria, que e doença de cara1ba, mas tinha outro 
tambêm. Quando tem sõ febre e doença de cara Tba". 



5) 

6) 

ºSe você sente dor bem forte no corpo chama e 1 a [Pi é] 
e fala aonde e. Ela cura e passa a dor na hora. Se crian 
cinha chora porque tem dor ê que tem ~é na barriga : 
dente de onça, unha de gavião, dente de piranha. tudo i! 
to vira rwvrné. Todos os peixes que t'em dente viram ma:nrlé. 

Osso de bicho também. Você tã bom. Se você brinca com on 
ça e xinga ela, mama.é faz mal para outro. Manda osso de 
bicho para outro. Ela (Pié] tira o nJamaé do lugar, en

tão os outros que estão em volta assistindo tiram da 
mão: - vocês não acreditam, então eu estou mostrando para 
vocês. Quando outro come piranha perto de você, voce po
de ficar doente com dente de piranha comendo sua barriga. 
Pie tava curando o filho pequeno de C.; disse que era 
gavião, unha de gavião no corpo da criança. Ela tirou a 
unha e mam:zé carregou. Piê tirou marraêvévé três vezes 

Ela falou com C.: - Porque você mexeu com pena de ga
vião? Isto dã manrié na criança. Ele estava enfeitando 
as flechas com penas de gaviao. Pie mandou então C. fa -
1 ar com Peã para rezar mais". 

"O osso que o payé tirai na mão dele e mole. para a gen
te ê osso mesmo, duro. lina vez tirei dente de caetitu 
da mão da T,Ymakai, que ele tinha tirado do corpo de T. O 
dente cortou minha mão mas fechou na hora. Por isto te
nho o dedo [polegar] mole, porque foi cortado. Senti mu_i 
to quente, por is to algum payé grita e t ,em medo de tirar 
m::vnaévévé". 

7) T. estava com o pescoço duro e Peã tirou bico de socô. 
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Disse 

que foi o udono do colar" quem mandou o objeto. T. não fez nada. 

segundo seu pai t apenas brincou com filhote de passarinho na 

praia. mas mamaé o castigou, sem razão aparente. 

8) Peã rezou K .• que estava sentindo dores no braço. Tirou duas 

unhas de gavião" que estavam •1 pegando" a p e 1 e do do ente . De p o i s 

Peâ sonhou que os objetos extraídos 11 viraram gavião de novou e 

voaram em direção ao nascente. 
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II .B.2. D~agnõsticos de rapto de .. 
a.ean 

O diagn~stico mais grave do pa~i ~ o rapto do aian por so

brenaturais. Para trazê-lo de volta, o payé recorre ao maPaká pa

ra que os sobrenaturais devolvam-no. ou para que ele mesmo. acom

panhado de outros mamaé, vã buscã-lo. Recolhi alguns relatos de 

casos concretos nos quais este era o diagnõstico do payá. que Pª! 

sa a apresentar. 

Uma das formas de trazer ... 
aean. que nunca vi. ê realizar a 

cerim~nia de cura (marak~) com uma peneira onde se coloca algodi~ 

e, espetada verticalmente na borda da peneira, uma flecha. tambêm 

forrada, na extremidade superior, com algodão. Pela flecha 

desce udo céu" e cai na peneira (sõ o payé vê). Perto desta 

.-
a e a n 

-sao 

colocadas as com1das preparadas para o ma~aká. O doente conversa 

com sua alma: - por que você foi embora? nõs estamos chorando mu_!. 

to por sua causa. NÕs moramos aqui mesmo. aqui tem muita comida . 

A estas suplicas o doente acrescenta a enumeração das comidas.pr~ 

paradas para os mamaé. mas que o payé leva para sua casa depois 

de realizar sua parte do trabalho. São comidas de mamaé> sõ o 

payé estã autorizado a comer. 

1 ) 

2) 

11Pai da mulher de A. foi pescar e pegou gavião ( Qua -

nüalp) que virou peixe pra ele. Ficou puxando e quando 1 

chegou perto da canoa soltou a linha dele. O rapaz saiu 
pro acampamento e jã sabia que não era peixe. Pegou fe
bre e ficou tremendo. Desceu para ir ao Diauarium. Como 1 

estava ruim parou na aldeia acima do Posto e resolveu 
morrer lã mesmo. Mandou gente avisar no Posto. Morreu 
Pegou aéan dele. Naquele tempo sõ tinha Pepori e morava' 
longe, não dava pra chamaru. 

ºA mulher tava doente, tem que avisar o payé. O payé 

disse: - o que ela tem? - Parece que ela viu uma coisa 
por ai~ - Onde? - Na praia. - Como era? - Como gente. A1 
o payé pensa, depois ele vai rezar. O payé dormiu e so
nhou. No sonho ele encontrou a mulher. o mama.é tava com 
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a mulher na mão dele. A1 o payé díz: - Jâ vi o mama.é na 

praia, ele estã com sua mulher. Vamos preparar comida p~ 

ra cantar atê de manhã cedo. Mingau de mandioca doce, ba 
tata. peixe assado1 para dar pro pessoal que vai ajudar 
o -pa.yé a cantar. Cantou atê 5 horas. AT o payé disse pa
ra ninguêm sair pro mato nem pra pescar no dia seguinte. 
Ele rezou todo o mundo que ajudou a cantar para não aco.!!. 

tecer nada4 Se sair escondido do payê pode acontecer al~ 
guma coisa 11

• 

11Quando o pay~ fica doente e espírito dele (?) mesmo que 
cura ele. Se não fica bom ele pode chamar outro payé. Um 

dia Tymaka1 ficou doente na aldeia de Sabino. Ficou dez 
dias com febre. As pessoas aqui pedíam ao espír1to dele 
pa~a ajudar. Kupeap sabe chamar o nome do espírito (!) . 
Depois chegou um esp1rito ruim (?) perto dele e disse .. 

• 
agora nõs vamos levar você para onde a gente mora. Trou
xe embaixo da rede dele aquele cesto de carregar mandio
ca. Tjmakaí gritou: Meu espírito quer me levar~ Quando 
escureceu, o pa.yo dormiu. No sonho tinha um pau bem gra!!.. 
de, subia um cipõ no pau. Peâ subiu no sonho no cipÕ, e_! 
plrito dele levando elet at~ no c~u. Ele ficou com medo 
e disse: Não vou não. O espirito queria levar ele: Vamb_!! 
ra, não volta não! Ai o cipÕ tava quase arrebentando 
Quando ficou com medo veio descendo. Resolveu que ia se
não morria. O cipõ arrebentou qua'se quando ele estava no 
chão. No sonho ele quase morreu. Se nio tinha cabeça,ele 
ia atê o fim do cipÕ, este esp1rito arrebentava e ele 
morria. Quando acordou contou o sonho. Depois veio um e_! 

pl'rito bom {?) que gosta delet pra rezar e ficar bom 11
• 
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4) Este relato refere-se i festa do marak~ realizada no Diauarum 

por Peã, a pedido de Mairaw~~ porque T. estava doente, tinha võmi 

tos e d i a r rê i a . N e s te ma ra ká 1 , o p a y ~ e n t r o u em t r a n s e p a r a e h a -

mar Cui;mutat, que trouxe aian de T. de volta. µCu~~mutat abriu 

caminho no meio do mato. f~z virar rio e botou alma dele no corpo 

novamente 11
• Aproveitando a ocasião, T9makat cantou instando Cui~

mutat a levar embora as doenças do Posto e não trazer mais. Con -
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forme o payé explicou, mamaé ficou brabo ºpor causa de fofoca~ a 

mulher do T. falando mal do matido, ela estava falando mal de to-

do o m u n do • T • t i n h a f e b r e 11 
•
1 

5) Em outro relato explicaram a morte de um filho de S. ,cujo aian 

foi raptado por mamae descontente com os dois payé, acusados de 

nio cuidarem da criança. Na ocasiio do marak~ "para acertar tudo 

e o rn mama é h T y rn a k a i te r i a d i t o .. d i r i g i n do - s e a o e s p í r i to : " n i n g u ê m 

veio me avisar que o menino estava doente, eu não tenho tempo pa

ra rezar todo o mundo''. O espírito advartiu o payé que levaria os 

outros filhos de S. caso não fossem bem cuidados. Outro filho do 

mesmo homem foi levado a Brasília para tratamento. Tymakai atri 

buiu a doença ao fato de a mãe da criança ter comido certa fruta' 

de Caroat e realizou um maPaká, a pedido do pai, chamando aquele 

espírito e pedindo-lhe que devolvesse a alma do menino. 

6) "O filho de A. es tã magrinho e tem febre todos os dias. 
O payé jâ avisou para fazer canapé, amendoim torrado e 
pimenta com fava torrada para o manné. Aí ele vai canta~ 

Isto jã faz tempo que ele viu que mamaé carregou aéan do 

menino. Pegou porque a mãe é muito preguiçosa e não faz 
mingau com a sogra. Ela não trabalha como as outras mu -
lheres. Mas ela ainda não fez nada, o menino pode mor
rer. Ela bateu no filho e m::xmaé viu, ficou bravo, carre 
gou aéa.n.. O payé tem que cantar logo mas o pa~ e a mãe 
ainda não pedi ram11

• 

7) Um e outro tipo de diagnõstico se combinam frequentemente: o 

filho de C. tinha objetos intrusivos na barriga e sua alma fora 

raptada. Um dos objetos (osso de bicho) foi retirado na aldeia t 

depois mais dois (dentes de piranha) no PI Diauarum. 

1 
Neste mal"'aká, que durou duas noites consecutivas, do entardecer ao amanhece~ 
cantaram as mulheres e meninas no coro que acompanha o payé, bem como outros 
Índios morado~es do Posto - Juruna e Suíâ. A gravação de uma parte deste ma
raká. fo~ !eita p~r 11air~, que me cedeu a f·ta para copia. As respectivas 
transcriçocs estao no apendice. 



"Primeiro Peã tirou mama.i da barriga, depois foi ver a 

canoa [aonde o menino tinha sido trazido]. Peâ ficou o
lhando. O esplrito dele (?) foi na frente e disse pro 
payé que o corpo estava mesmo lâ. Tirou rezando com pe
neira. Levou o corpo (?) do menino pra casa. A perna da 

canoa, esquentou. Quando o corpo (?) fica na canoa. no 
chão ou no mato> não sara nunca. Fica tremendo e com 
frio". 

III.B.3. Restrições alimentares e saude 

11 9. 

~ no plano das restrições na sua dieta corriqueira que os 

Kayabi expressam constantemente o perigo de sanções sobrenaturais 

p~ra o nio cumprimento de certas regras e a idiia de que os aba

los da saúde resultam destas sanções, impostas por sobrenaturais. 

Em todos os rituais de passagem - nascimcntot puberdade~ r! 

clusão por ocasjão da morte de inimigo1 - os Kayabi se esforçam 1 

para garantir a integridade física dos indivíduos impondo-lhes uma 

série de restrições alimentares e de comportamento. que afastam 

os perigos sobrenaturais. Uma vez cumpridas ã risca. a mudança de 

status se completa sem danos. 

Nestas ocasiões de passagemt as comidas são qualificadas e~ 

mo 11 b o a s n o u 11 m ã s 11 
( p o r ex em p 1 o , pi l'á e s a n g u ê - p e i .x e b o m ; pi r á-

tevet - peixe ruim) e apenas um numero limitado delas e chamado 

mamaé-eem~ is to e 1 comi da sem mamaé. 

Grande parte dos dados recolhidos interessando a estas res

trições refere-se ao ritual da couvade, possivelmente porque ha

via~ tanto em 1981 quanto em 1982. alguns casais com filhos re

cém-nascidos. 

1 
Parece que os funera"s e o luto compreendem restrições semelhantes~ e outras 
ações espec!ficas, que não foram estudadas. A mudança de stat~ de homem/mu
lher comuns para xamãs comporta-se mais ou menos ao inversot uma vez que um 
abalo de saÜdc sêrio ê cond"ção para a consagração. 
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Quando do nascimento de um filho, o pai e a mãe param de 

trabalhar: o homem não caça, nio pesca, nio vai ã roça, nio fabri 

ca armas ou instrumentos de trabalho~ nem ºartesanato 01 . As res-

trições ãs atividades fundamentam-se na crença de que qualquer e~ 

forço feito pelos pais, especialmente pelo pai, cujos trabalhos 

exigem força, i ºsentido" pelo filho pequeno como se fosse ele 

mesmo a trabalhar. Se o pai rema o filho 1'sentiriN o mesmo des -

gaste de energia, como se tambêm remasse, o que ê totalmente ins! 

portável para ele. Ruídos oriundos destes trabalhos que implicam 

em fazer força também são sempre perigosos: o baru l ho dos paus 

caindo no matoJ o barulho do socar da mão do pilão, etc. Aliãs, 

a nenhum doente, qualquer que seja sua idade, faz bem escuta~ o 

socar do pilão muito perto: a respiração fica ofegante, coroo a das 

mulheres que trabalham pilando milho durante horas. 

Um dos filhos pequenos de M. morreu e segundo seus pais,ele 

-nao aguentou o peso dos paus que o pai carregou (ajudando a cons-

truir uma nova casa) e jogou no chão, fazendo barulho. 

Todos os peixes grandes são indigestos para os que se encon 

tram sujeitos ~s restri·ç5es a1fmentares: no caso de crianças pe

quenas, estes peixes grandes, que habitam as ãguas profundas. car 

regam aéan da criança para o fundo~ caso seus pais os comamJ o 

mesmo ocorrendo com capivara. que mergulha fundo. Mel de abelha 

tlatraiu as abelhas (mamai) que picam o menino. Caça ~ alimento 

terminantemente proibido. Para cada animal de caça hã urna explic! 

-çao, por analogia, que justifica a proibição de sua ingestão: co~ 

mer paca faz com que o recêm-nascido durma durante o día e fique 

acordado ã noite~ peixes que têm dentes mordem a c~iança; abelhas 

l 
Adornas, arcos e flechas, bordunas, peneiras, etc., para venda fora do Par-
que. 
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aferroam a criança. Galinha (e ovo de galinha) e allmento permítj_ 

do, porque não é animal caçado nem pescado~ mas criado. 

Os unicos alimentos livres de perigo são milho cozido, bei

ju de mandioca e mingau de milho socado, sem amendoim. Peixinhos 

pequenos são bons1 ã exceção dos filhotes de piranha, que 11 mor

d em'' a e r i a n ç a q u e s e d e s e j a p r o te g e r • 

Enquanto o umbigo não cai o pai não pode esticar o arco (e 

como se esticasse o prõprio umbigo do menino, que sangra) nem pe~ 

carde anzol (o anzol agarra na boca do menino). Ã mãe são permi

tidos serviços leves - pQneirar, descascar mandioca, fazer beiju 

- dentro de casa. Afastar-se de casa, viajar (sobretudo remando ) 

são desaconselhados. As doenças e mortes dos filhos trigêmeos de 

Siravê foram em larga medida atribuídas aos constantes deslocamen 

tos seus da aldeia para o Posto e vice-versa. 

Todas estas restrições são aplicadas com muito maior rigor 

no nascimento do primeiro filho, quando os pais se queixam de pa~ 

sar fome, literalmente. Aos poucos as crianças Hse acostumam com 

o serviço••, e os pais vão retomando gradativamente suas ativida -

des. 

A desobediência a estas regras, no caso do pai, afeta dire

tamente o filho;no caso da mãe, em menor grau (ge~almente o risco 

ê o de sangramento para ela prõpria). 

Um dos filhos de K. teve dor de barriga no Diauarurn e Pie 

foi chamada para ajudã-lo. Chegou logo perguntando o que o pai ti 

nha feito (trabalho}, pois o menino era bem pequeno (menos de um 

mês). O pai confessou que carregara cachos de banana pesados e a 

payi localizou o "peso" das bananas nas costas do meninot razjo 

pela qual ele chorava i noite. Em seguida tirou mama~v~v~ da bar

riga del 1e; o mamaé estâ "brabou tanto com o payé (disse-lhe:upor

que voei nio foi logo? voei tem que cuidar"), quanto com o pai , 
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que foi repreendido por Pie ao fim da sessão: ºAgora você para de 

carregar peso e espera o menino crescer" 1• 

Nenhum dos mingaus de que os mamai gostam podem ser tomados 

nestas épocas de restrições alimentares. 

Para as moças. cuja entrada na puberdade ê marcada social -

mente pela reclusãos embota as restrições alimentares sejam obser 

vadas~ mais enfatizado ê o controle sobre seu comportamento: de

vem evitar sair de casa, nio devem rir nem brincar. devem evitar 

conversar e serem vistas. não devem olhar diretamente para nin-
... 

guem, cabendo aos parentes moradores de sua casa cuidar para que 

e s ta s r e g r a s s e j a m o b e de e i da s . C a s o n ã o o s e j a m • o m a i o r r i s co que 

corre a moça i ficar udoida". falando alto e com todos, sempre, 
~ 2 ou ser assediada por mamai. que copularao com ela • Comportamen-

tos femininos desviantes da norma sio geralmente associados i sus 

peita de relações sexuais com mamaé. que ninguem vê~ sã os 

podendo confirmã-la. Os filhos gerados nestas relações - que 

-paye 

-sao 

férteis - não nascem, ou melhor, saem antes do tempo(abortamentos 

espontineos?)~ logo que "a barriga começa a levantarº, como "bolo 

de sangue~, e partem em direção ao mato i procura de seus pais 

(mama é). 

Casos de relações sexuais entre sobrenaturais e humanos 

constam das narrativas míticas dos Kayabi, onde parecem ao mesmo 

tempo "naturaisº, por~m "perigosas~ (ver mitos de A;ang em ap~nd! 

ce). Como qualquer contato com o sobrenat~ra1. sõ aos payi (gera! 

mente mulheres) e permitido copular regularmente com mamaé (no ma 

to ou em sonho), sem risco de doença ou morte. 

1 Mais tarde, o pai perguntou à payé o nome daquele mama.é 1 para dá-lo ao filha 
2 -~ - - • -Ver estori.as das paye mulhere.st que tem ou t1veram, amb.11s,. rclaçoes .sexuais 

com. rrumaé. Idem para a ex-mulher de rY"makaÍ, que ele surpreendeu no mato com 
um TTllZ!l1aé (sô ele era capaz de ver). 
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O período, apõs o parto. de vigência das restrições varia 

consideravelmente, de acordo com os informantes. Segundo GrUn -

berg, "as mencionadas regras alimentares para os pais sio manti 

das, de forma amenizada, até que a criança possa ficar em pe ou 

andar" (s/d: 134). 

IIl.B.4. Sobrenatural enquanto controle social 

As perguntas do payi ao paciente sobre o que comeu, que bi

chos matou~ onde andou, etc. 1 fornecem-lhe dados para relacionar 1 

o mal aos mamaê: se o paciente mexeu com penas dé pãssaros para 

fazer cocar, são mamaé destes que enviaram objetos patogênicos . • 
se comeu jaÕ, ê mamaé de jaÕ que agarra a garganta e faz com que 

sufoque. ou unha de jaÕ (mamaévévé) que entrou na sua barriga, e 

assim por diante. Afora as perguntas que faz - entrar em uma casa 

que não seja a sua e fazer uma serie destas perguntas e descarte-

sia, exceto em casos de xarnanísmo - o payé tem conhecimento~ como 

todos os membros da aldeia, de fofocas em torno de uma determina

da pessoa, criticas que se fazem mais ou menos veladamente sobre 

seu comportamento, e das principais "passagensu por que passam os 

indivíduos em seu ciclo de vida. O não cumprimento das restríções 

alimentares ou de comportamento, ou ainda. o menor rigor no cum -

primento destas acarretam constantemente aproximações de sobrena-

turais., que são apontadas, a posteriori, pelo payé. Se um homem 

julga terminado o per'lodo de 11 reclusão 11 que segue o nascimento de 

um filho e sai para trabalhar, seu filho sendo acometido de algu

ma doença, mais tarde, o payé poderã curã-lo e concluir que o ho

mem foi trabalhar cedo demais, que deveria ter permaneçido em ca-

sa. 

Nio saberia dizer como funcionam os diagn~sticos dos "' paye 

em aldeias que não a sua, mas onde são seguidamente chamados e on 
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de sao seguidamente chamados e onde desconhecem os acontecimentos 

da vida quotidiana, as condutas específicas de tal ou tal homem i 

etc. Atê que ponto eles são capazes de recolher informações bas -

tantes sobre o comportamento pregresso de pacientes seus, para 

responsabilizatem-nos pela taiva dos mamaé? Possivelmente vêem-se 

obrigados a um questionamento bem mais detalhado sobte os pacien

tes, ou dispõem de meios de tomar ciência dos acontecimentos re

centes atravês de terceiros. 

Nunca um payé corre ã casa do doente assim que e convocado; 

ãs vezes passam-se dias atê que ele vâ. A maioria das pessoas a

ceita esta demora sem protesto e afirma que ele "pensa" bastante' 

antes de curar» ou que ele ji estã ~sonhando" na rede para desco

brir o mamaé implicado no caso, mesmo antes de interrogar o pa

ciente. Houve um caso, entretanto, de agravamento da situação do 

doente no lapso de tempo entre a convocação e a ida do payé, dan

do lugar a reclamação e mostras de aborrecimento da parte do pai 

da criança doente, que se conformou finalmente em esperar calado, 

diante da total falta de apoio - todos se colocaram ao lado do 
~ 

paye. 

Com base na apresentação da etiologia Kayabi e da descrição 

de como opera a diagnose do payé. creio poder concluir que o so -

brenatural fornece o idioma que expressa e explica os desequil1 -

brios orgânicos dos indivíduos Kayabi; estes são uma funçãoi si

multaneamente, de fatos naturais e contatos indevidos com sobrena 

turaís. Por sua vez. a identificação dos contatos e aproximações 

perigosas com sobrenaturais permite ao payé - e por extensão aos 

demais interessados ou a toda a aldeia - refletir, indagar e co -

mentar a moralidade e sociabi~idade dos homens, nos casos - frc-
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quentes - de "descobertaº pelo payét ou de confirmação do que jâ 

era uma suspeita generalizada~ das boas razões que os homens de-

ram aos mama~ para merecerem seus "castigos". Combater uma doenç~ 

portanto, nos termos do xamanismo Kayabi 1 significa enfrentar os 

sintomas e causas naturais por meios naturais - medicamentos, con 

sulta aos funcionãrios da ârea de saude do Posto, banhos ou bebi 

das prepatados com plantas - enfrentar os sintomas e causas sobre 

naturais - "reza" ou maraka dos pay~ - e as causas sociais, rei-

terando a importâncía do cumprimento adequado das normas sociais' 

e da conformação dos indivíduos aos ideais de relações entre pais 

e filhos, entre membros de um grupo domistico. entre membros da 

aldeia, etc. 

Um desequíl1brio orgânico ê função de uma relação indevida 

com sobrenaturais, e esta, a seu turnol e função de comportamen -

tos humanos socia~mente indevidos. 

A leitura das descrições de Evans-Pritchard (1978) das cre! 

ças e práticas Zande em torno de bruxaria e magia foi esc1arecedo 

ra, no que tange a ausência de uma oposição exclusiva, no pensa -

menta deste grupo, entre causalidade natural e causalidade misti 
1 - ~ ca ; tendemos a pensa-las como duas positividades que nao cabem , 

juntas, na interpretação de um caso~ o que nos força a buscar a 

lõgica que permita sua aplicação simultãnea sem contradição. 

S~ por um lado, creio haver evidincia suficiente para sus

tentar que os Kayabi separam com muita nitidez o sobrenatural do 

natural, ê preciso ter em mente que esta separação não se faz em 

termos de exclusão mutua; ambas as ordens de realidade~ e, porta~ 

to1 ambos os tipos de causas, se somam. 

l 
"A crença Zande c.m bruxaría não contradiz absolutamente o conhecimento empí-
rico de causa e efeito". ºA crença na morte por causas naturais e a crença ' 
na morte por bruxaria não são mutuamente. exclusivas" (Evans-Pritchard, 1978! 
63 e 64). 
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Outra distinção importante é feita por Evans-Pritchard en

tre causas secundãrias e causas ultimas 1 para traduzir o pensame! 

to Zande sobre como se relacionam os eventos empíricamente verifi 

cãveis e a crença em bruxaria. 

Sem negar os primeiros, a bruxaria ê invocada para preen-. . 

cher o vazio lÕgico dos encadeamentos entre causa e efeito. Mas 

este não e sã um prob~ema de lõgica: a bruxaria e algo socialmen

te relevante. 

Se os Kayabi conhecem e reconhecem a causalidade natural e 

suplementam suas explicações dos fatos concretos com a identifica 

ção de causas sobrenaturais, e porque elas são socialmente rele -

vantes, isto e, o mundo dos sobrenaturais estã em permanente rel! 

-çao com o mundo humano. Os estados individuais de "enfraquecimen-

to", maior vulnerabilidade, sejam eles decorrentes de desequili -

brios orgãnicos ou de situações de passagem - nascimento. puberd! 

det morte, etc. - são explicados e controlados por meio de crença 

nos agentes naturais e sobrenaturais. Quando é possível - e isto 

acontece muitas vezes, como foi visto nos exemplos de diagn5stico 

- apontar ações humanas como as provocadoras em ültima instância, 

destes agentes, os Kayabí o fazem (ou melhor~ os payé o fazem.mas 

seus dignõsticos parecem ter grande legitimidade, pois não me le~ 

bro de terem sido questionados) e a explicação~ o apontar as cau-

-sas, e uma forma de exercer controle sobre os comportamentos indi 

viduais e pressionar para que se conformem ãs normas. 

l 110 pensamento Zande é capaz de e:xpr1m1r com muita clareza aR relações entre 
~ • .- + • ...,, -

as noçocs de causalidade m1st1ca e causal1dadc natural, atraves de uma meta-
fora cinegética. Os Azande sempre dizem da bruxaria que ela ê a umlxi.ga, ou 
segunda lança. Quando os Azande matam a caça, hã uma divisao entre o homem 
que primeiro atingiu o animal e o homem que lhe enfiou a segunda lança.Esses 
dois são considerados os matadores do animal, e o dono da segunda lança ê 
chamado o umbaga. Assim, se um hom~m é morto por um elefante. os Azande dí -
zem que o elef antc ê a primeira lança. que a brucaria ê a segunda lança, e 
que., juntas,. elas o mataram". (Evans-Pritchard, 1978: 64). 
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Considerando a totalidade dos diagnõsticos que foi possível 

conhecer, constata-se que os cantatas com sobrenaturais nem sem

pre são explicados por uma 11 causa última". Por exemplo. se al

guêm esbarra com mamaé no mato; foge imediatamente com medo do que 

possa lhe acontecer, e se fica doente, logo depois, o payé expli

carã sua doença como decorrente daquele encontro. O caso pode en

cerrar-se ai, com uma cura oficiada pelo payê. e o encontro sobre 

natural permanecer no domínio do aleatõrio: qua1quer pessoa estã 

sujeita a estes encontros. Entretantot o mesmo sistema explicatô

rio dispõe de recursos para ir além disto, indicando as ocasiões' 

e os comportamentos que podem fazer com que a~guêm 11 atraia 111 en

contros daquele tipo. Quando e porque alguns casos encer~am-se com 

a identificação dos agentes sobrenaturais e algo que não consegui 

saber. Não deixo de considerar, entretantot a hipôtese de que o 

elemento aleatõrio sequer exista: simplesmente as pessoas que me 

1nformaram preferiam resguardar-se - ou resguardar outrem - escon 

dendo um diagnóstico pouco favorãvel do payé no que diz respeito 

a seu pr5prio comportamento • cu ao de outrem ~ quando ~ possivel 

- 1 1 . . d l mante- o re ativamente pr1va o . 

O mundo sobrenatural funciona~ portantot nestes casos, como 

o mundo das sanções ao comportamento humano; os diagnósticos do 

payé, embora nprivados 11
, acabam por circular pela a~deia e pelas 

aldeias, tornando públicas algumas denuncias de não cumprimento 

estrito das regras ou de comportamentos tidos como anti-sociais , 

com o tom menos de suposição e mais de verdade contida nas afir-

1 . • h 1 d ... Em minhas conversas com pessoas g.ue ti.n run c::onsu ta o rece:ntcmente o fXlY€ 

(mesmo quando eu assistia ã sessao tinha que recorrer a relatos posteriores) 
sempre perguntava porque o tnamaé pegou a garganta do seu filho, por que o 
mamaé mandou osso de mutum para você, etc.t recebendo. ãs vezes, as respos -
tas ro.aii:; vagas: "ioi sÕ mamaé mesmo"., 11.rM~é tava brR.bo comigo, não sei por-

,. . d. que , e ass1m por iante. 
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mações do pay~ - autorizadas pela divinação no transe, no sonho 1 

em conversas com mamaé; as cerimónias de cura. por sua vez, res -

tauram a ordem rompida, quando os mamaé vo1tam-se contra os ho

mens. e promovem seu afastamento do corpo do doentet da casa~ ou 

a recuperação de a€an perdidos. 

111.C. TERAPIAS XAMANISTICAS DOS KAYABI 

Para enfrentar as causas e os agentes imediatos dos desequ! 

l1br;os orgânicos, o5 Kayabi empregam tanto terapias farmacolõgi

cas quanto xaman1sticas, e somente estas ultimas serão tratadas ~ 

qui. O xamanismo ê um fenõmeno cuja abrangência ê maior do que 

a que se rã apresenta da 1 como :se · v~ u-.. no ca pi tu 1 o anterior; ao .tratar 

-d~ · suas funções terapêuticas~ deixarei de lado outras a reas 

aonde ele intervém. Eu mesma fui testemunha de outras atuações e 

recebi informaç5es sobre as coisas extraordinãrias que os grandes 

pay~ do passado costumavam fazer, e me pareceut apesar de tudo ' 
que as funções terapêuticas são o cerne deste fenõmeno. Sobre a 

comparaçio entre as qualidades dos atuais payi e as destes gran 

des payi falecidos1 da qual resulta sempre a impressão de que os 

upayi antigosheram melhores. maiores, mais capazes~ seriamos ten-

tados a çoncluir que. do ponto de vista dos informantes. o xama -

nismo ê um fenômeno em franca decadência. Apesar de se poder des

cartar totalmente a hipõtese de uma referência a personagens miti 

cos - (talvez os Mait, grandes payé) pois estes payé são pes

s o a s q u e e x i s t i r a m d e f a t o ( p a i d e F u l a no , i r-m ã o d o p a i d e S i e r a -

no)t os Kayabi têm uma tendência a ídealizã-los. Tymakai e, fora 

de duvida para os Kayabi, um payé completo, melhor que as outras 

duas mulheres, equiparado a Pepori. Hã quem diga que seu presti -

gio ê tanto que sua credibilidade jâ ultrapassa as fronteiras do 
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grupo ~tnico, sendo chamado para curar Suyã e Txucarramie (o que 

nunca pude verificar). Contudo. seus antecessores eram capazes de 

feitos muito mais espetaculares, que beiram a lenda. 

Hã dezessete anos atrâst o mesmo Tymakaí permitiu a G. Grün 

berg coletar suas informações sobre xamanismo Kayabi, e foi assim 

descrito por este pesquisador: 

"T~makaí quase não falava português, era particularmente 
sensível e i n.tel igente. Era o uni co xamã "verdadeiro" _. 

mas ainda não 11grande 11 e aceitou-me como aprendiz duran
te seus tratamentos de doentes. Embora pertencesse ao 
grupo do Posto Tatui. parecia não apreciar muito a Dorn..!_ 
tander, talvez devido ã sua posição de xamãu. (GrOnberg 1 

s/d: 8). 

Ã diferença dos atuais. os "grandes pay€ antigos" mergulha

vam no fundo dos rios e traziam enormes quantidades de peixe en-

fiados em cipõs~ afastavam os temporais. eram capaies de chamar 

"todosº os espíritos, caçavam com flechas invis1veisi e assim por 

diante. Tambêm chamavam Mait dentro da maiFÓk, pequena cabana de 

folhas dentro da casa, para escutar seus prognósticos sobre algum 

doente e sobre a vida em geral, o que não aconteceu nunca mais 

desde que vieram para o Xingu (Grünberg viu esta cerimônia no Ta 

tuy}. 

As terapias farmacológicas consistem na apl~cação de alguma 

das vârias plantas e raízes que o grupo conhece, sob a forma de 

banhos ou infusões, aos doentes, para aliviar as dores e mal esta 

res. O conhecimento destas plantas medicinais não é exclusivo do 

pa yR e praticamente todos os adultos sabem ~dentificã-las, encon-

trã-las e ministrâ-las. Fazem-no sem consulta previa aos p~ya 

seu emprego não envolve nenhuma aproximação com o sobrenatural 

portanto, não fazem parte do objeto da presente discussão. 

e 

• 
t 

São 

usadas paralelamente ãs terapias madicamentosas 11 caraíbau e ãs cu 
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ras xamanísticas. 

Alem da fitoterapiai os adu1tos fazem uso de procedímentos' 

migicos, que tambim nio sio ~xamanisticos 1', como amarrar fios de 

algodão no pescoço, punhos e tornozelos das crianças atacadas de 

vômitos, para, fechando magicamente as extremidades do corpot fa 

zer pararem os võmitos. Imitando o payéi sopram fumaça dos seus 

cigarros longamente sobre as partes doloridas, ou sopram-nas sim 

plesmente, sem tabaco. 

To da s e s ta s p l a n t as • o s rn e d i e ame n t o s •• e a r a i b a 11 
, o s 11 remê-

diosº mãgicos empregados pelos personagens míticos, bem corno os 

•feitiços 11
t invisíveis e maléficos, são designados pelo mesmo ter 

mo, muang. Ele sõ não se aplica, parecet aos objetos patogenicos' 

que penetram nos corpos das pessoas, enviados pelos mamai, 

Parece-me que a diferença entre estas terapias. mesmo as 

mais semelhantes ãs dos payé, e as terapias realmente xamanísti -

cas, estã basicamente no transe. O payé para diagnosticar, para 

"rezaru, para curar. ou sonha , ou fica com "a cabeça tonta","zo~ 

zo", ºsurdo". E neste estado que ele alcança ver, ouvir e 

com os mamaé em benefTcio dos membros do grupo. 

fa 1 ar 

Quando o payé cura, ele estã em um estado alterado de cons-

ciência; os Kayabi dizem que ele estã com a "cabeça tonta 11
1 "cabe 

ça virada 11
t ou com os "olhos viradOS 14 ! aeI!eaVYPYPii dizem tambêm 

que ele "treme" e que sua "cabeça nio esti boa'': aiinga. Para ca

racterizar o transe, são estas as expressões Kayabi que pude ob-

ter, alêm de -e:;r~aaa ( ver), que indica a capacidade visual esp~ 

cial do payé enquanto dura o transe: ele vê os sobrenatur3is.Qua~ 

do o payé entra em transe os Kayabi dizem que ele ºdesmaiouº, fi-

cou "meio desmaiadoº, ou simplesmente que "vírou payê" (ipayé ou 

ipayénga). Estas descrições, que ressaltam o transe como um fcnõ-

meno que ocorre "na cabeça",. ou principalmente ai, correspondem 



fielmente aos aspectos externos do payé Kayabi em transe. 

1 III.C.l. "Reza" 
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A terapia xamanistica mais frequentemente aplicada e a 11 re

za• do doente por um ou mais payé. Pode ser oficiada imediatamen

te apôs ã primeira visita ao doente ou depois de um sonho de dia~ 

nõstico, sempre na casa do doente, junto a sua rede. Os moradores 

da casa estão geralmente presentes, colocando-se como simples as 

sistentes ou auxiliando o payé. Este, por sua vez, pode ir sozi -

nho ou acompanhado de seu cônjuge. Para este tipo de cura~ o payé 

f a z u s o de s e u a p i to de o s s o !li o y atJac a n , de e i g a r r os de ta b a co p re 

parados pela família do doente a pedido do payé, de ramos de fo-

lha e de uma peneira, eventualmente. Nenhum destes elementos, en

tretanto, e indispensãvel 1 â exceção dos cigarros, que. no enten

der dos Kayabi, são os responsãveis pela 14 tonteira'' do payé .. Esta 

permite-lhe entrar em contato com os mamaé (vendo e ouvindo)> fa-

1ar com eles e forçã-los a deixarem em paz o doente ou cooperarem 

levando embora os objetos patogenicos. 

Na maior parte dos casos de "reza" a que assisti, a tarefa 

central do payé consistia em local~zar um ou mais objetos intrus~ 

vos no corpo do doente e retirã-los durante a sessão, com 

gens. A extração de objetos por sucção também ê técnica do 

massa-
.. 

paye 

Kayabi, embora eu não os tenha visto ernpregâ-la. Outras vezes v1 

os pay€ massagearem o corpo do doente ou passarem as mãos sobre 

ele, sem tocâ-lo, da cabeça aos pes, numa mTmica indicando que re 

tiravam alguma coisa. 

Ã fumaça do tabaco queimado são atribuidos poderes diversos: 

inspirada pe1o payé pode colocã - lo em transe; expirada em bafora-

1 f assim que os KAyah i chamam, em Português, as curAs não c antadas. Na l~nzu.a 
na.tiva, C"eferc.m-F:e a elA como ioveiá ou 1:aoveiá .. 
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das sobr~ a parte dolorída do corpo alivia a dor; expirada em ba-

foradas sobre o doente "espanta mamai" e serve para ajudar o pay~ 

a expulsar o objeto intrusivo. 

As sess~es de ttreza" s~o muito frequentes e t~m lugar a 

qualquer hora do dia, sempre que alguém convoca o payé, por moti

v o s q u e v ã o de s de um a s í m p l e s do r de e a b e ç a a te ma 1 e s bem ma i s g r! 

ves, quando o doente estâ imobilizado na rede. 

Em termos bem simples; estas curas podem ser reduzidas ao 

seguinte esquema: 

l) diagn5stico: o payi vai i casa do doente1 quando chamad~ 

conversa calmamente com ele em voz baixai junto ã rede (no caso 

de crianças pequenas ele conversa com os pais) e conclui sobre o(s) 

ospirito(s) envolvido(s) no caso; 

2) "rezau: uma vez identificado(s) o(s) espirito(s), o payi 

passa a "rezar 11
1 isto ê, a emitir em voz baixa os padrões sí1ãbi-

cos ritmados, andando em volta da rede~ entremeados com falas ao(~ 
l espirito(s) e aos presentes, ate entrar em transe ; passa então 

a gritar os mesmos padrões, em andamento acelerado e tensão vocal 

crescente, da mesma forma que seu corpo se move com mais rapidez. 

A expressão do payé fíca transtornada, ele cambaleiat ergue os 

alhos para cima, esfregando a prÕpria cabeça. como se visse algo 

assustador; 

3 ) e x p u 1 sã o d o 11 mama é •• : a fuma ç a ê s o p r a d a s o b r e o doente 

ou sobre aquela parte do corpo onde se acredita estar localizado' 

oumal, que tem a propriedade e espantã-lo. O payé retira com s 

mãos este objeto mãgico para apresentã-lo materializado ou não aos 

l A repetição destes padrões silâbicos ritmados de forma regular e ininterrup
ta e, a meu ver, a técnica Kayabi de indução do transe, mas isto nâo faz par 
te d~s explicações dos informantes, que imputAnl o estado alterado do fXJ.Yé ã 
fumaça de tabaco inspirada em grande quantidade. 
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presentes, ou simplesmente faz gestos indicativos de que tirou o 

mamaé, levando-o para fora de casa, jogando tudo no mato. Nesta 

fase estã apoiado em alguém, pois fica tão inclinado que mal pode 

andar. Findo isto 1 o pay~ retoma a postura ereta, voltando ao seu 

estado normal, e tem-se a impress~o de que esti exausto. De fato, 

os payé nada mais fazem em seguida ãs curast indo para suas casas 

descansar. 

A "rezad caracteriza-se por ser oficiada em transe, pelos 

padrões vocais emitidos pela payé, pelo uso do tabaco, por ter lu 

gar na casa do doente, atuando individualmente, e por sua função 

expllcita~ que~ a de "tirar o mamaiº, expulsar os objetos intru

sivos que se encontram no corpo do doente ou os mamaé que se ins

talam junto ã sua ~ede. 

As expressiies Kayabi iovei& ou iaovei~, traduzidas por "ti

raru, 11 rezarº. são empr-egadas pelos Kayabi para indica·r esta ati-

vidade de cura do payé; alternativamente, empregam tambêm -essaca 

{ ver), indicando o estado de transe que permite o contata visual 

-auditivo com os mamai, embora essaeá seja também traduzido por 

eles por drezar". Nio foi possivel perceber em quais contextos sio 

empregados um ou outro. Perguntas mais específicas de carater ve

rificativo sõ poderiam ser fejtas com conhecimento da lingua Kay! 

bi. No entanto. tenho a impressão de que as expressões ioveiá e 

iaov~iá designam especificamente, dentro do conjunto de elementos 

que comp5em uma sessio terap~utica "rezada'', os padr5es aildbicos 

ritmados emitidos ~elo payé. 

O som do ya~acan, tocado pelo payé, da mesma forma como a 

•reza". ~ caracterizado por sua funçio: "chamar mamaé" 

emuinan). 

(mamaé 
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III.C.l.a. Piê cura Tymakai: 

Uma das primeiras "rezas .. a que ass;sti, e que gravei por 

inteiro 1 foi oficiada em abril de 1981 para curar Tymakaí, que 

estava gripado e febril, sem sa;r de casa. Durou ao todo cerca 

de 40 minutos 1 culminando com mimicas de massagem por todo o cor

po do doente, que tiveram por finalidade expulsar os mamaé que 

estavam junto do doente. A audiçio desta "rela" (fita 1, Pii cu~a 

Tymakai) permite verificar a importância dos padtões silãbicos 

ritmados na sessão, a progressão expressiva destes padrões e as 

manifestações vocais do transe xaman1stico. A compreensão desta 

sess~o de "reza" incluiria necessariamente o entendimento do sig

nificado de todas as falas do payé que entremeiam os padrões si lã 

bicos e formam com eles um conjunto. ~ necessirio lembrar tamb~m 

que a progressão expressiva se faz por meio de uma agitação corp~ 

ral crescente, que chega ã exaltação. e acaba pouco antes do en -

cerramento da sessão por uma prostração da payé, que e levada pa

ra casa pelo marido. 

Esta 11 reza 11 foi transcr;ta de forma tentativa, ã pãg;na 139. 

Esta tentativa de transcriçio - bastante imprecisa no que 

tange ãs durações - permite, apesar de tudo~ captar alguns aspec

tos formais desta forma de comunicação oral que integra a terapia 

x ama n i s t i e a d a .. r e z. a 11 
• 

De início~ porêm, e preciso comentar a grafia. Os valores 

de colcheia~ semínima. seminíma pontuada, etc., não correspon -

dem com precisão ãs durações reais relativas entre os son~, uma ··• 

vez que não hã regularidade ~ítmica que permita divisões dos valo 

res por 2 e por 3 somente. Eles tentam dar uma idêia dos padrões 

ritmicos mais frequentes. Como não hã alturas determinadas, mas 

movimentos ascendentes e descendentes dentro dos padrões e eleva-
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ção geral das alturas, a partir da 2a. seqUência de apitos, estes 

movimentos foram assinalados colocando-se os símbolos acima ou a-

baixo de duas linhas traçadas arbitrariamente (o mesmo 

do pentagrama). O simbolo >não representa apenas uma 

. ., . pr1nc1p10 

acentuação 

(maior intensidade), mas uma acentuação soprada, isto ê, juntame~ 

te com o som é ou Hi ou hué hã uma expiração enfãtica, que se pro 

longa por alguns segundos. Os sopros são bastante característicos 

da ºrezaª, o que se pode verificar auditivamente e comparando vã

rias sess~es. Os sil~ncios nio foram mensurados, mas representa -

dos também arbitrariamente por pausas de colcheia ou seminima con 

forme sua duração, sendo que os mais longos foram indicados dire-

tamente pela palavra silêncio entre parêntesis. As falas, sem 

transcrição e sem tradução, tambêm foram apenas indicadas. Hã 

sons soprados indicados também stacattó. o que quer dizer que sua 

emissão corresponde a um golpe de diafragma. 

Nesta "reza 11 foi possivel identificar 5 momentos: 

± t V-, 19 - caracterizado pelo padrão silãbico-ritmico \..r-,. 
1'.i i ~ 

entremeado de falas e apitos iniciais; dura cer 

ca de 4' ~ 

2Q - começa a se delinear a partir da 2a. seqUência de apitos.com 

elevaçio geral das alturas e mais intensidade. A sessio atinge ai 

o cllmax com novos padr5es silibico-rltmicos, "gritados" em al-

guns momentos, e com o alongamento dos valores duracíonais dos 

sons. Aparecem as expressões ky ie e aky, que designam medo. As 

sllabas emitidas agora são hii~ hi ou hii, wa. ~o momento _ majJ 

longo da sessão, durando cerca de 12'; 

39 - volta aos padrões silãbico-rítmicos iniciais; as alturas caem; 

a pay~ nio "gritaª; dura cerca de 8 1
; 

49 - introduzem-se padrões silãbicos diversos dos anteriores: 
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dura cerca de 13'; 

59 - a payé defuma o paciente com sopros sonorost dura cerca de 

7 1 • 

( v . Qu a d r o I I t ã p ã g i n a 13 7 J 

Não foi possível averigOar se os Kayabi percebem esta orga

nização formal, mesmo porque esta sô 11 apareceu 11 quando comecei a 

escutar seguidamente com o intuito de tentar uma transcrição, mu! 

to tempo de p o i s de te r 'V o l t a do d o e a m p o . Hã um ri s e o b a s ta n te g ra .!! 

de de que a tentativa de abstração de uma organização formal -
nao 

se converta em construção de uma forma que não faz sentido algum 

para os verdadeiros conhecedores da "rezaP~ os Kayabi e seus pay~ 

No entanto. abstração ou construção, ela fornece elementos para 

levantar algumas suposições quanto ã ordem do ritual: o clímax so 

noro "gritado" ~ tamb~m o ponto culminante do transe e da sessão, 

momento em que o payi luta para controlar os mama~; a e resce n te 

tensão indica a entrada no estado de transe, que não tem, ao que 

parece, um in1cio brusco claramente demarcado; a esta tensão cres 

cente soma-se a introdução das expressões de medo e sofrimento 

que indicam a presença dos mamaé - o momento de contato propria -

mente dito entre payé e sobrenatural. 

Desta "rezad pode-se ser levado a concluir, ainda, que para 

os Kayabi - e talvez isto possa ser estendido para toda sua prod~ 

ção musical a titulo de hipÕtese - os parâmetros de tempo (•velo

cidade), intensidade e altura conjugam-se na fo~ma9io do binSmjo' 

tensão/relaxamento, exatamente corno na nossa musica 1 . Isto abre 

1 
A teoria de tensão/relaxamento musicais foi aplicada em larga escala nas anã 
liscs de música erudita ocidental. Hã quem defenda,. como Blacking (19Gt:181)1 

sua universalidade. Os parâmetros usados para aferir tensão/relaxamento da 
musica oc.idc.ntal incluem,. além do tempo, intensidade. altura e atividade. rít 
mica. Importante é não tomá-los cm separado, quando podem não dizer ahsolutâ 
mente nada~ mas examiná-los em conjunto e contextualmeote. 
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QUADRO li 

SEQU(NCIA RITUAL -
PADROES SILÃB!CO-RTTMICOS 

~ 1 1 1 tJ. }1 tJ. 
la. sequência de apitos 

J 1 ' ç. 
L ~ n• e 

2a. sequê ncia de 

t 1. ) 
hu "ê ~ 

apitos 

p l ) , .. ::z } ,. 
• h' A , 

1 .. .,,,,, hi i .,, .. 
Mais intensidade 
Aparecem as expressões Kvi.e e czkH'{medo) 

J' ! \ l ' f l l ' e: ... . e::.... .. , 
lw >ê h€ 

} 1) .r:=i 1) ,1 1) .i:=i ') 

sopros 

SEQU(NCIA RITUAL 
FUNÇOES DESCRITAS 

chamar mamai 

• ver mama• 

pegar mamai 

tirar mamai 

tirar mamai 

AÇOES CONCOMITANTES 

• paye o 
111ente em 
paciente. 

fuma; 
volta 

anda lenta
da rede do 

{indução do transe) 

O payé anda agitado de um 
lado a outro, esfrega as 
mãos na cabeça, ergue os 
olhos para o alto. 

transe 

Mimicas de massagem por to
do o corpo do paciente; re
tirada de objetos 1nvisiveis co
locados dentro de uma peneira, a 

Defumação do paciente 
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possibilidades de anilise dos demais gineros nestes termos, toman 

do-se como base estes mesmos parâmetros aí presentes 1. 

A definiçio Kayabi de "reza" acentua sua função: tirar o 

mama€ e ver o mamaêt e não houve a menor chance de falar sobre 

questões relativas ã forma com os informantes. Acredito que esta 

função explicitada pelos informantes esteja de algum modo vincula 

da ao conteúdo da comunicação obtida por meio de uma forma cuja 

descrição sumãria tentei fazer nos parâgrafos anteriores. Assim • 

sendo~ definiria a 11 reza 11 como sendo aquela forma de comun1cação 

oral com os mamai, parte integrante e indispensivel de certo tipo 

de terapia xamanísticat constitulda pela recitação de c,onj untas 

de silabas organizadas em pequenos padrões r1tmicos, intercaladas 

de falas e apitos, que serve para contactar e expulsar os mamaé . 

Os apitos sio usados unicamente para chamar os mamai, o que ~xpl! 

ca sua aparição no começo da sessão e pouco antes do transe. 

Os apitos tamb~m obedecem a um padrio rltrnico: 2 longost 4 

ou 5 curtos e 1 longo. 

Oa insist~ncia dos Kayabi em separar ~reza~ e marak~ e da 

sua recusa em aceitar a caracterização da primeira como canto de

duz-se que sua concepção deste tenha como variãvel fundamental a 

seqDincia de alturas determinadas (o que chamo de melodia)t acom

panhada de padronização r1tmica e mêtrica. Vale a pena observar • 

que isto não ê âbvio, urna vez que muitas culturas musicais traçam 

classificações diferentes desta 2. 

1 .,... - • -- • - ... O argumento e teleologic.o: ha maior tensao quando os parametros x, y e z com . .... -portam-se de certa maneira; portanto. sempre que estes parametros comporta -
rem-se de maneira semelhante em outras situações, haverâ maior tensão. Perma 
nece o impasse. insolúvel no momento~ de que a pcrcepção nos termos do binõ= 
mio tens~o/relaxamento pode ser totalmente alheia àquela do grupo Kayabi. 

2 
Blacking (1961~1.55) comenta a respeito: 11 

••• 1 pointcd out that words arran 
ged in regular metrical pattcrns are regardcd by the Venda as song, whethcr 
or not they are accompanied by rnclodies". 
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"REZA" - PI~ CURA TTMAKAI 
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A "reza• transcrita não representa um modelo típico. Pelo ' 

contrãrio, e multo mais longa do que as que habitualmente 

ka i rea 1 i za. 

111.C. 1.b. Notas sobre o apito de osso - Yawacan 

Tyma-

o yawacan (literalmente, osso de onça) e um dos únicos ins

trumentos musicais Kayabi cuja confecção e uso ainda são prãticas 

regulares. Sua origem e sobrenatural: foram entregues aos -paye 

por mamaé, e são tocados por estes sobrenaturais; seu som tem a 

propriedade de chamã-los: 

"m::rnr:ii disse pra ele (o payé): 'quando tiver gente doe_!! 
te, você me chama com isto'. Mait, Cuiiãmutat, W!Jroafutat, 

todos os manni usam yawacan • . 

Os instrumentos usados por Pie e Tymakaí têm cerca de lScm 

de comprimento e nenhum orifício lateral no tubo. São feitos ge

ralmente com osso de mutum, mas qualquer osso oco ou que possa ser 

escavado internamente serve para sua fabricação. Dentro do tubo 

hã uma obstrução de cera, furada para a passagem do ar soprado 

Estes yawaoan, cujo som pode ser escutado na gravação, 

um iinico som. 

produzem 

Segundo os informantes, as dimensões do yawaoan podem va

riar em função do comprimento e diâmetro do osso usado, gerando ' 

sons mais agudos ou mais graves (o yawacan gravado produz aproxi

madamente um lã 4). Os pequenos chamam-se yawacan-iin ou xicoin-

- d ·- ... l e d · -mae e os gran es yawacan-un ou tuw~o-mae . omo os ema1s conhe-

cimentos do payi, o yawacan ê exclusividade dele, garantida pe.l•a• 

crença no perigo que representa para qualquer pessoa comum chamar 

1 Feitos respectivamente de ossos de mutum e de jaburu. Hã ainda o yawaaan 
iopop (yawacan gêmcos), que consta de 2 tubos ligados um ao outro, provavel
mente produzindo 2 sons diferentes, mas do qual não havia nenhum exemplar en 
tre os payi do Xingu. 
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mamaé sem saber lidar com eles. 

III.C.2. Maraká 

Embora abordados separadamente, maraká e •reza• sao partes 

interligadas do conjunto de ideias e prãticas xamanisticas, pode! 

do aparecer isoladamente ou conjugados, como ocorre nas -ses soes 

de maraká. Este, portanto, ê uma forma ritua l mais elaborada do 

que a •reza•, podendo inclui-la, tem cunho público e coletivo,con 

gregando todos os membros de uma ou mais aldeias, de duração mui

to maior e aplicãvel aos problemas de saúde considerados mais gr! 

ves ou que atingem mais de um individuo simultaneamente. Em seu 

decurso é comum ocorrerem manifestações extãticas do payi. 

A avaliação da maior ou menor gravidade das doenças faz-se 

com base na opinião dos payi, do próprio doente e de seus familia 

res, sobretudo, que é quem solicita a sessão de maraká e prepara 

todo o necessãrio ã sua realização. Antes e depois, porem, as "r~ 

zas• nas casas dos pacientes individuais continuam, tudo depende! 

do da situação de cada caso particular. Segundo declarações dos 

informantes, e de acordo com os diagnõsticos que registrei, o ma

raká é aplicado para recuperar os aian de doentes roubados por 

mamaé. E comum o payi falar ou cantar, dirigindo-se aos espiritos: 

"Não pode levar ele não. Eu estou vendo você". 

Como ocorre também em manifestações musicais de outros gr~ 

pos indígenas, o canto e a dança não costumam ser separados , con-

ceitual ou praticamente, do complexo de elementos do ritual. A P! 

lavra maraká, até onde pude perceber, designa o comp lexo cantar/ 

dançar/comunicar-se com espir1tos (ai incluídas todas as nuances 

de sentido da pa lavra "reza" para os Kayabi) para curar. 

Todos os cantos executados fazem parte de UN repertório in

dividual do payé que dirige a sessão e que lhe foram comunicados/ 
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ensinados em sonhos por mamaé ao longo de sua vida. Pela extensão 

deste repertório tem-se uma idêia da importância das imagens audi 

tivas nos sonhos e no transe dos Kayabi, ao lado das imagens vi

suais, enfatizadas pela designação •asacá. 

Apesar das afirmações de que os cantos são todos aprendidos 

de mamaé, a improvisação ê, a meu ver, um elemento de grande im

portância nos desempenhos publicas do payé. Deve ser entendida a

qui no sentido de que os atos de criar mentalmente e realizar a 

música são quase simultâneos, mas isto sõ ê viãvel quando as re

gras de invenção do gênero estão memorizadas e automatizadas. Co

mo a parte musical - no sentido restrito - possui um "esqueleto" 

que ê constante, a improvisação do maraká recai sobre a parte ver 

bal. Como esta musica não tem nenhum tipo de registro, e não ê en 

saiada, todos os seus elementos estão sujeitos a acréscimos ins

tantâneos. A criação das partes verbais e sua adequação a partes 

musicais mais ou menos fixas ê o principal procedimento do payi. 

Durante a pesquisa de campo, tive apenas duas oportunidades 

de assistir ao maraká, em sessões que aconteceram nos dias 5 e 6 

de abril e no dia 19 de maio de 1981, quando de um surto de coqu~ 

luche que atingiu praticamente todas as crianças da aldeia. Esta 

era a principal razão de ser da sessão, anunciada publicamente p~ 

lo payé, no dia 5. No dia 19 o filho de um dos homens da aldeia 

desmaiou, ainda com febre e võmitos. O payé voltou então a canta~ 

reunindo as crianças que ainda apresentavam sintomas de coquelu -

che. Alêm dos moradores da aldeia, estavam presentes outros Kaya

bi cujos filhos estavam doentes e que se deslocaram para a Capiv! 

ra com o propósito de consultar Tymaka1. Este teria dito, tam

bém, que ia cantar Caroat maraká para que este mamaé "soltasse os 

peixes• e favorecesse as pescarias. No dia seguinte ao têr~ino do 
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maraká vários homens saíram para pescar e não trouxeram peixe al-

gum. O insucesso foi atribuido a Caroat e aos cantos do maraká, 

contraditoriamente. 

Os cantos do dia 5 foram como uma sessão de "aquecimento" , 

em que o payé cantou sozinho e sentado, durante algumas horas, do 

entardecer ã noite. No dia 6 cantou e dançou acompanhado do coro 

masculino do entardecer ao amanhecer do dia seguinte. No dia 19 

voltou a cantar por algumas horas. 

Ainda na mesma ocasião o payé foi convocado ao PI Diauarum 

para cantar para as crianças doentes de lã; dirigiu-se ao Posto 

com esta finalidade poucos dias depois do 6 de abril, mas a ses-

sao nio aconteceu. 

Outros cantos do maraká foram gravados em cassette por Mai

rawy em agosto de 1982. A fita me foi emprestada para cõpia e as 

letras transcritas e traduzidas, como as das demais gravações. 

O material gravado, portanto, inclui os cantos de um único 

payé. As diferenças e semelhanças vagamente mencionadas pelos in-

formantes entre os cantos de Tymakai e de Pepori nunca 

ser constatadas e examinadas, por falta de registro. 

puderam 

O maraká na aldeia Capivara realizou-se na casa grande de 

Domingos, porque podia reunir muita gente. Foram preparados cawin 

e outras comidas para os presentes. Não havia, na ocasião,nenhuma 

comida separada para mamaé. 

O coro masculino que acompanhava o payé era composto de ho

mens de todas as idades, inclusive meninos, e muitos deles carre-

gavam seus filhos pequenos no colo. Poucos resistem ao sono e 

cansaço a noite inteira, mas revezam-se descansando, dormindo 

pouco e comendo em suas redes. De qualquer forma, Tymakai, que 

ao 

um 

-e 

o solista, não parou de cantar, a não ser para tomar cawin ou pa-
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ra fumar. Quando o coro começava a ficar reduzido demais os rapa

zes dirigiam-se aos seus companheiros insistindo para que voltas

sem ao circulo de cantores/dançarinos. Embora tenham me dito que 

as mulheres podem cantar maraká acompanhando o payi, nenhuma mu

lher agregou-se ao coro, com exceção daquela que também é payi, e 

assim mesmo, por pouquissimo tempo. Durante toda a sessão as mu

lheres conversaram baixinho, olharam, escutaram e dormiram também 

em intervalos curtos. 

Duas vezes na noite de 6 de abril o payi entrou em transe 

durante a sessão, entre um canto e outro, para "pegar mamai". Fu

mou e emitiu gritos, além de recitar os padrões silãbicos típicos 

da "reza•. Entre os cantos XXXV e XXXVI do maraká, Tymakai come

çou a fumar e dar indícios aos circunstantes de que ficaria fora 

de si (o que todos jã previam, pois as letras dos cantos anterio

res tinham-nos prevenido). Passou ã recitação, e dizia aos que se 

achavam por perto: 

"Estã ctiegando 11'121ftai. Pode ir rezando aí. Continua: Pode rezar, 
senão vou passar mal: Reza: Reza: Assim que ê. Juntem: (queria 
que os homens do coro seguissem cantando). Eu vou sofrer um PO,!! 
co. Tã chegando: Vou pegar o espirito: Vou pegar para vocês 
(grita) Peguei : PegueC (depois de a 1 gum tempo) Não peguei". 

Estas foram suas falas intercaladas ã recitação, indicando 

aos presentes que iria pegar em sua mão um colar invisível. De-

pois de cambalear e andar agitado de um lado a outro, firmou-se ' 

nas pernas e permaneceu parado, ainda falando. Pediu ajuda e dois 

homens seguraram seus dois braços estendidos. Queria mostrar ·o· co 

lar a todos e este seria retirado de sua mão fechada por um dos 

ajudantes ao seu lado. Depois de algum tempo nesta posição voltou 

a ficar de pê sozinho, sem sinais de •tonteira•, e abriu a mão de 

cepcionado: o colar escapara, por culpa dos auxiliares que -nao 
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souberam aguardar o momento exato. 

Os cantos imediatamente anteriores a esta luta com o ddono 

do colar" tinham sido cantados para amansi-lo. Os que se seguiram 

ao transe mandavam que este mamaé se retirasse da sessão. 

As sessões se desenrolam segundo uma sequência que se pode 

acompanhar pelas letras dos cantos, mas elas não são transparen -

tes. Elas narram os conta tos do payé com o sobrenatural, revelam 

a disposição dos espiritos para com os homens e reproduzem diâlo

gos travados entre estes e o xamã. A maioria dos cantos pode ser 

caracterizada como propiciatõrio~ pois destinam-se a amansar esp! 

ritos bravos~ o que o payi consegue cantando e dançando com eles. 

Elemento fundamental neste processo ê a nomeação do sobrenatural: 

segundo os informantes, quando o payé fala o nome não tem 

perigo. 

mais 

Os Kayabi distinguem vâ~ios tipos dentro do gênero maPaká. 

Disseram-me que Tymakai cantou 3 tipos durante a sessão de abril 

de 1981~ Quanü maraká~ w9raf~tat maPaká e Cunãmutat maPaká. De fa 

to, ele começou cantando uma serie de maraká cuja melodia era se~ 

pre a mesma~ cada um dos cantos tendo entre 25 e 55 versos. todos 

sobre Quanü. Ã medida em que a sessão progredia os espíritos inv~ 

cados mudaram e as melodias tambem, por duas vezes. Pareceu-me 

que haveria uma correspondencia entre os espíritos cantados e as 

melodias, mas tal correspondência não foi verificada. De qualquer 

forma, tanto o conteúdo dos versos como a melodia são 

de distinção de tipos de maraká. 

elementos 

Sobre os espíritos, vale lembrar que nenhum deles ê um in-

dividuo, mas familias de índividuos, que aparecem consecutivamen

te (eles sio primost irmios, pai e filho, etc). Por exemplo: Tjm! 

kal canta sobre Yuru1, que i Mait, depois sobre Yurucoassiaria 
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que também ê Nait e parente do anterior, e assim por diante. 

Falar de um repertõrio prõprio de cada payé significa dizer 

também que ele invoca apenas certos espiritos. Tymakai nunca can

ta M•At maraká (maraká da onça), mas outros payé cantavam. 

As observações dos informantes Kayabi sobre as funções esp! 

cificas do maraká evocam algumas observações de Bastos (1983: 3 ) 

sobre o xamanismo alto-xinguano: 

"A prãtica xamãnica xinguana inclui rituais elaborados, onde, 
entre outros elementos, o tabaco e a pimenta, de um lado, e a 
ãgua, de outro, desempenham papeis fundamentais. A müsica aqui 
comparece de forma também extremamente relevante, sobretudo nos 
momentos de crise mais aguda, quando a integridade do paciente 
estí ameaçada de dissolução". 

Embora seja arriscado traçar semelhanças entre o Payemeram~ 

raká do Alto-Xingu descrito por este autor e o maraká Kayabi, so

bretudo por serem as partes musicais tão distintas, não se pode 

deixar de relacionar a presença, em ambos, da conjugação de par

tes •sopradas"/recitadas e cantadas, sendo que as primeiras estão 

diretamente ligadas ao transe. Pela descrição do artigo acima me~ 

cionado, vê-se que a parte do canto destina-se também no Alto-Xin 

gu ã busca da alma. A parte "soprada" (lã chamada háhue ou nifue) 

ao tratamento localizado do corpo do doente: 

"Isto feito, primeiro Ks e depois os demais pajes, começaram a 
tratar do doente, def1111ando-o, proferindo exortações, tudo con_! 
tantemente marcado pela pronúncia da palavra 'hâhue' - da qual 
'nefue' parece ser uma variação. Ao que parece, esta palavra ê 
uma onomatopêia xinguana. para "sopro resp.ir4.tÕrio" (Ba,sw,1983: 
23). 

A audição comparativa, neste caso, seria de fundamental importân

cia, dada a precariedade das representações grâficas utilizadas ' 

para estas formas vocais pouco afeitas ao sistema tradicional de 
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notação. Entretanto, ã exceção das alturas bem definidas, na pau

ta de transcrição musical deste artigo, a emissão do sopro"hãhue• 

pode ser aproximada da •reza'' Kayabi pelas padronizações rttmicas 

de ambos. 

Ao dançar, o grupo de cantores, inclusive - coloca o paye, -se 

no centro da casa formando Ulll circulo. Todos se dão os braços e 

andam 1 enta e ritmadamente na direção contrãria ã dos ponteiros 

do relógio. Cada dançarino dã o braço direito ao seu vizinho e to 

ma o braço direito do vizinho do lado oposto com o esquerdo, sem 

pre de mãos entrelaçadas. Os passos marcam os tempos da musica: o 

primeiro tempo ê marcado com um passo para a direita, acompanhado 

de um discreto inclinar do corpo nesta direção; o pê esquerdo ar 

rasta-se atê perto do direito, no segundo tempo, e da 

destes passos resulta um andar em círculos devagar. 

sequência 

Esta dança lado a lado de braços dados ê consta ntemente lem 

brada nos cantos: 

"'De que lado - mão nos vamos pegar a 
Oaqueles que nos acompanham?' 
Ele estã falando 
'De que lado - ficar nos vamos 
Para - de vocês?' 11 (canto XVII) • pegar a mao 

Estas referências ã maneira de dançar não são gratuitas e 

podem ser compreendidas ã luz da ideia de que o maraká ê uma re

presentação humana da luta que o payé estã travando com os espirj_ 

tos. Amansarmamaé para obter deles disposições favorãveis ou a

fastã-los são tarefas que implicam em uma demonstração de ascen -

dência do payé sobre os representantes do mundo sobrenatural . E 

vencer espiritos dançando ê precisamente o tema de um dos mitos 

Kayabi envolvendo Anang: a dança do lflaraká e ali descrita e toda 
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a trama para derrubar Anang em uma armadilha cavada no chão estã 

centrada no artificio de escolher o "braço forte", dançar do lado 

certo (ver mitos e narrativas, em apêndice). 

Decididos a matar Anang, conta o mito, um jovem Kayabi e 

seu irmão dirigem-se ã morada deste espirito, onde 

convidam-no para dançar: 

espertamente 

"Quero dançar com você, diz o rapaz. 'Vamos dançar então'. E 
Aiiang segurou o rapaz com o braço direito. O rapaz queria segu
rar Anang com seu próprio braço direito, pois sabia que tinha 
mais força neste braço, mas Anang dizia: 'Fica pra cã~' E apon-
tava a direita. 'Deste lado não sei dançar', respondia o 
E pegou Aiiang com o braço direito. Dançaram atê perto do 
vãrias vezes e finalmente o rapaz jogou Aiiang lã dentro, 
jã tinha muito osso•. 

O mesmo artificio ê usado para matar a mulher de Anang . 

rapaz. 
buraco 

onde 

Alêm da dança, que reproduz o episõdio mitico da vitõria do 

jovem Kayabi sobre seu inimigo sobrenatural, as letras dos cantos 

fazem referência ãs outras maneiras pelas quais o payé exerce po

der sobre os espiritos: repetindo que vai amansi-los, invocando ' 

poderosos payé sobrenaturais - Mait - que atuam em favor dos ho-

mens, garantindo repetidamente que "vai ficar tudo bem" ou que"e! 

tã tudo bem•, e nomeando os espíritos que lhe aparecem. Dizer o 

nome do mamaé ê um dos vãrios componentes do maraká explicitamen-

te assinalados pelos informantes como neutralizador dos 

sob rena turai s. 

perigos 

Na sessão dos dias 5 e 6 o maraká começa tematizando Quanun 

em versos que descrevem os locais que o payé visita em deslocamen 

tos sobrenaturais: 

"Estã parado 
Estã parado 
O Gavião 
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Onde tem muito capim em cima da ãgua'i (canto IX). 

O payi segue descrevendo o que v~ - 2 gavi5es em cima de um 

pau - e o que faz - chama o gavião. 

Depois explica que os 2 gaviiies escutam seu canto e que can 

tam com ele. Reafirma ter aprendido a cantar com eles: 

uAqueles bichos que vão cantar 
Aqueles bichos que têm dança 
Em frente de onde eles vão dançar 
Vai ficar tudo bem 
Gavião canta na minha frente 
O que me ens i nau" (canto XI) 

As técnicas xamanisticas de ~etirada de objetos mâgicos e 

sopro pata neutralizar seu poder são igualmente mencionadas: 

11Aquele que trouxe pivat na minha mão 
AT fiquei payé grande 

Colar dele eu peguei 
Trouxe na minha mão 
Quando eu soprar na minha mã,on (canto XI) 

As intenções do payé sao claras: 

''Quero amansar 
Quero amansaru (canto XV) 

E o Gavião dã as costas ao payê, cobre seu rosto para não ser vis 

to 1 porque ••tem vergonha 11
, segundo os i rifo rmantes que 

elucidar o sentido das letras: 

uEl e se cobriu 

Gavião payé 

Mesmo assim eu canto até o amanhecerª' 

tenta~arn 

Pos si ve 1 mente o cobrir-se ai pode ser 'i n"*terpretado ·como metâ fora 

da domesticação a que foi submetido pelo payé. 

A viagem do payé prossegue no canto XIII, por lugares ca-

racterizados como perigosos~ onde o viajante quase se perde e por 

pouco não volta. São explicitadas tambem as faculdades e~peciais 
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"Eu vou ver todo lugar 
Lã no caminho 
Onde eu escutei i.ma voz 
üna voz baixa 
No meio do caminho tem gavião 
Onde eu quase me perdi 
Primeiro eu não sabia (eu não conhecia o caminho} 
Que bom que eu tinha comida 
Quase eu me esqueci como rezar 
Quase morri 
Que bom que não aconteceu nada 
Quase deixei voces" (canto XIII) 

"Assim eu fico 
Assim eu fico amansando os bichos brabos 
Assim eu fico amansando o Gavião 
Assim eu fico amansando todos os bichos brabos para nõs 
Quando os bichos ficam brabos 
(Amanso) com minha oração" (canto XIV} 
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Em XV o payi reafirma seus sucessos na jornada sobrenatural: 

"Estã tudo manso 
Estã tudo manso 
Fui bem 
Vou rezar para 
Vai ficar tudo 

-nos 
bem entre nõs• 

A partir do canto XVII entra em cena nova família de sobre

naturais, Wyrafutat, que chegam para acompanhar o payé, dançando 

inclusive ao seu lado: 

"Ele esti falando 
Cotyi (nome do espirito} ~ 

'Estamos chegando para to1114r conta de vocês' 
'Estamos chegando para tornar conta de vocês' 
Onde o sol nasce ele veio" (canto XVII) 



"Ele, caçador, esti falando 
Esti rezando na minha boca 
Estã me ensirnindo 
Aquele que vem me acompanhar 
Caçador estã falando o nome para nÕs" (canto XXI) 
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Nos cantos seguintes (de XXII a XXXI) vão aparecendo mais ca 

çadores para dançar e cantar: 

"Estã arrumando o pelo dele 
Que tem cabelo no braço 
Caçador estã falando 
Boca Flechada (nome do espírito) 
Igua 1 a mim 
Assim que estã 
Tomando conta de mim 
Aquele que vai nos ac0111panhar 
Estã tudo bem" (canto XXII) 

"Estã batendo palma 
Ele estã alegre quando ele vem 
Ele estâ batendo palma 
Es tã tudo bem 
Quando faz mingau para mim" (canto XXIV) 

Os espíritos seguem sendo nomeados em cada canto: Uypchinin 

(Flecha com barulho), Tymayawat (Onça na perna), Yuacapeun (Pau 

Preto), Kaicapeun (Macaco de peito preto), Iuporiyawara (Desenho 

de Onça), Tacapeap (Cabelo no Peito), Yuruawy (Boca Flechada) , 

Caawyt (Mato Escuro), Yupyari (Boca pintada de preto riscado ) • 
Yurupininun (Boca pintada com pintas pretas), Avocuty (Cabelo Omi 

do), Avocui (Cabelo Comprido), Aucoun (Cabelo Preto), etc. 

A partir do canto XXXII o solista anuncia que vai pegar o 

osso de pãssaro trazido por um espírito (Caçador): 

"Eu vou sofrer um pouco 
Quando eu pegar 
Esti com osso de pãssaro 
O Caçador 

Esti conversando comigo 



'Como vai ser?' 
'Como voce vai pegar?' 
Vai ficar tudo bem 

Vocês vão amansar"(canto XXXII) 
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E indica também cantando aos circunstantes como devem agir para • 

tirar o objeto de sua mão. uma vez amansado o espírito: 

"Primeiro vou amansar para voeis 
Vou rezar 

Tomem cuidado para tirar" (segura bem) 
1 1 • 1111 •••••••••• 1 . ....... . 

Vou pegar para vocês 
Vou pega~ o espirito 
Para vocês 
Voeis vão tomar cuidado 
Eu que vou pegar 
Para nõs 
Não deixem ele ir embora 
Vou amansar 
Vou pegar 
Quase não acredito 

Fico conversando com 'º espi ri to .. (canto XXXI 1 I) 

Entre os cantos XXXV e XXXVI o payé entra em transe tentan

do fazer surgir em suas mãos o objeto mãgico trazido por espíri -

tos. Depois do transe, canta para mandar embora aqueles espíritos 

com quem lutara : 

"Deixei ele ir embora 
Entre nõs 
Ele vai embora, fica tudo bem 
Lã no céu 

Ele vai embora~ fica tudo bem 
-Entre nos ... ,.T •. 

E vai embora para longe 
Com comida que ele tem•~ (canto XXXVII) 

Os cantos da sessão de 19 de maio tematizam Mair(os 8 pri -

meiros). A mTisica desta parte da sessio ~incontestavelmente pro 

piciatôria (musica no sentido restrito mais versos), pois estes 
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são sobrenaturais benéficos e que auxiliam o payi: 

"Assim que estã Mait 
Estã entre nõs invisivel 
..................... 
Assim que estão Mait, muitos deles 
Estão nos vendo 
..................... 
Eles estão ai 
Eles estão nos vendo 
Estão rezando para melhorar 
.................... 
Eles têm pena de nõs 
.................... 
Estão alegres, todos eles" (canto I) 

No canto II são nomeados 2 Hait: Boca Riscada e Boca Pequena, bem 

como seus objetos - a cuia desenhada de Mait. Ainda neste ê men

cionada pela primeira vez na sessão a viagem xamanistica em dire

ção ao mundo sobrenatural e o sofrimento em que implica para o 

-paye: 

"Isto que me fez sofrer 
Isto que me levou 
.................... 
Isto que veio atris de mim .................... 
Isto que tomou conta de mim" . (canto II) 

A natureza de Hait (payi verdadeiro) tambêm aparece no can-

to e o payi passa a transmitir as mensagens sobrenaturais, fazen

do-se intermediãrio entre as 2 ordens de realidade: 

"Vai ser tudo bem 
Vai ser rezai!o 
Assim que ele falou para mim" (canto III) 

.. 'Eu vou curar 
Assim que ele me falou 
'Vai ser tudo bem' 
Assim que ele me falou 

1 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Não precisa ficar com medo 
Nõs vamos curar 
Estou aqui 
Estou cuidando 
Do que estã doente' 
Assim que ele me falou 
Aquele que vai curar junto comigo" (canto IV) 
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A julgar por estas indicações dadas nas letras, os espíri

tos estão presentes na sessão, Junto aos homens. A crença no po 

der invocatõrio do maraká e sua caracterização como música per.i_ 

gosa para os não-payé ratificam esta afirmação. 

Os cantos domaraká formam ciclos em torno de temas (uma f! 

milia de espiritos, por exemplo) e se encadeiam como se as inter 

rupções entre um e outro fossem apenas pausas para repouso, mas 

não finais de canto propriamente. Possivelmente foi isto que pe! 

cebeu GrOnberg ao escrever: 

• "D pany• entoa e canta uma estrofe, enquanto os homens repetem 
o refrão â-hã, ê'he. Depois de vinte a trinta estrofes, 
uma pausa de alguns minutos" (s/d:169). 

fazem 

As letras dos cantos do maraká, entretanto, sao muito mais 

obscuras do que os trechos selecionados para exemplificar algumas 

afirmações. Sua tradução não foi fãcil para o interprete com 

quem eu habitualmente trabalhava. Recorri a dois outros informan

tes para verificação das traduções e ainda assim muitas referên -

cias permaneceram,.enigmâticas para todos eles. Embora não se pos

sa falar de uma "linguagem secreta• de comunicação com os espiri

tos e de transmissão de mensagens sobrenaturais, ê certo que a 

compreensão integral das letras do maraká ê um dos dominios 
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exclusivos dos payé1 . 

-A forma musical do maraká pode ser representada pela seque~ 

eia 8 - A1 - B - A2 - 8 - A3 - 8 .......... An - B - B, onde 8 -e 

o refrão executado pelo solista e pelo coro e A as frases do so-

lista. A1 , A2 , A3 .......... An são frases musicais praticamente' 

idênticas, diferenciadas quase que somente pelas palavras coloca 

das sobre elas, e cujas variações podem ser atribu1das aos probl! 

mas da prosõdia musical. Esta forma permite um alongamento do can 

to ao gosto do solista ou da necessidade dos versos, mas em geral 

eles não têm menos de 25 versos cada um. O limite mâximo varia en 

tre SS e atê quase 100, nos cantos excepcionalmente longos. 

O canto começa sempre com o refrão (B), cantado pelo sol is-

ta uma ou duas vezes consecutivas, anunciando-o ao coro, que pas-

sarã então a repet1-1o. O final do canto ê o mesmo refrão repeti

do duas vezes seguidas, sendo que na ultima os cantores acentuam 

bastante os tempos fortes e em particular a ultima nota, o que ê, 

portanto, dinâmica de finalização para os Kayabi. Segundo os in

formantes, a função do coro ê repetir o que o payé fala, e de fa

to os homens do coro tentam fazê-lo, quando conhecem mais ou me-

nos os versos ou quando estes são repetições de versos canta dos 

antes, misturando suas vozes ã do solista ainda no decorrer da 

l} O mesmo problema foi enfrentado por CrUnberg ao tentar a tradução dos can 
tos do Tf111skaÍ com o auxílio de seus informantes: 
"Seguiram-se. mais de vinte cantos diferentes, codoa narrando em sequência 
coerente as aventuras de Ti-rnakaí, dando a impressão de que o conEeÚdo jã 
era conhecido da maioria dos participantes e de que simples alusoes do tex 
to baa~avm1 para completar a compreensão. Por isso mesmo minhas tentativa'S 
de tradução não deram nenhWll resultado" (s/d:l69). 
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frase deste (A). Isto ê mais fâcil em cantos do tipo M2 (ver 5 ti 

pos de ma~aká i pâgina 157), onde A ê formada por 2 semifrases com 

letra idêntica. Neste caso, o coro ~ntra na segunda semifrase. Da 

da a presença de homens, rapazes e meninos no coro, não hã unisso 

no perfeito, a não ser em raras ocasiões, sendo mais frequente a 

execução em oitavas. Apenas em um canto havia uma voz do coro en

toando uma 3a. abaixo, mas isto me pareceu acidental. 

O ritmo ê quase sempre binãrio, em todos os tipos, o que de 

corre dos passos da dança. 

Das gravações realizadas, transcrevi 11 cantos do ma~aká 

para fins de comparação, dos 5 tipos 1 que foram registrados e em 

datas diferentes. são eles: 

-nQ do canto e data da gravaçao tipo 

canto 1 (19.05.81) 

cantos II e III (agosto de 82), IX, XXVIII 

e XXXII (05.04.81) M2 
cantos VIII (agosto de 82), XLV (06.04.81) M3 
cantos L e LI (06.04.81) M4 
canto IX (agosto de 82) M5 

Algumas transcrições de letra ou de letra e música estão incomple 

tas. No caso da letra, a falha deve-se ã não-verificação da letra 

fornecida pelo informante e por mim anotada em confronto com a 

gravação, de forma que nem todos os versos cantados foram assenta 

dos no papel, ou foram-no de maneira incorreta. No segundo caso , 

a falha deve-se ã dificuldade de grafar o que foi cantado. 

A escolha destes 11 cantos deve-se ao fato de apresentarem 

1 Os tipos foram caracterizados pelos refrões. 
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os recursos mais frequentes do ma:raká, em todos os 5 tipos localj_ 

zados, variando de cantos curtos (22 frases do sol is ta em 1 '48")e 

ritmo e metro regulares, sem desenvolvimento, atê cantos longos 

(81 frases do solista em 6'50") com variações ritmicas, mitricas 

e nos movimentos melÕdicos. 

Em todos os casos, para simplificar a grafia, escrevi ape

nas a voz do solista, mas lembro que, ~roaso modo, os refrões ca 

bem ao solista mais coro e as frases A ao solista apenas. Muitas 

vezes porim, o coro canta tambim as frases A, sobretudo quando são 

muito repetidas, ou quando constam de 2 semifrases de letra idên

tica. Tudo estã grafado 1 oitava acima para facilitar a leitura. 

Abaixo, fazemos algumas observações sobre os 11 cantos trans 

critos, quanto a: numero de frases A, andamento, variações na afj_ 

nação, compasso, padrões melõdico-ritmicos de A, padrões melõdic~ 

-ritmicos de B {identificação do tipo), desenvolvimento 1 , sêrie 

de sons. 

Canto II (agosto de 82) 

Excepcionalmente longo, com 81 frases do solista, ritmo binário 

regular, todas as frases verbais cantadas sobre frases musicais 

A de 4 tempos; o andamento vai de (A 1 J} =96 a (A81 )) =104. 

As frases A dividem-se em 2 semifrases cuja letra se repete: 

A • • 
•• re. 

A 

1 Ver adiante, p. 159. 

Â 

}}}.'/.' ou 
ui .0, MI) nl.. C,-
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O canto apresenta o segu i nte desenvolvimento: 

A frases 1 40 4~ n :::1 3 1 ' ) 2 f J ' J l ) - a l i • • 

B · frases 41 a 55 f} 
" 

!l ffl;j !JJ;I; 

e - frases 56 a 81 
' n t}) J 

V ' l ~ê 
. 

j) J Q)JjJ 

O tipo caracterizado pelo refrão ê H2 : 

~~ ' 1 F1 ! 1 l • • • - ,. • • 

Ocorrem refrões curtos 41~ o 
• 

• • • 
1 

, sobretudo 

em e. 
A se ri e de sons usada no canto e 

Á 

$p • • • 
r ... - (âmbito de oitava) . 

1 a 
Canto 1 11 (agosto de 82} 

Tem 54 frases do solista absolutamente monotônicas, com al 

ternãncia de compassos binãrios e ternãrios. No 19 caso, as fra

ses verbais são cantadas sobre frases musicais de 4 tempos, divi

didas em 2 semifrases de letra idê ntica: 

~~~~~~~~~~~~~~. 

-, ·- , 
2 \"'\ 
4 7 " • 

OJ 

- · ' . 
·' j .' .Y,'"1 =r_,=;_.=_. _1-_1 ·' .'/. r: 

(li 1 • ;t f wtÁ o .., ... t 1 ,.,/., ~ &.O (.i) ' ., 
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ou sobre frases musicais de 2 tempos: 
A 

:2 
7 A { ' 1 - , / l 

4 • • • • - # - , 

• .,. e. ~~a ne ,., 

No 2Q caso, as frases verbais sao cantadas sobre frases musicais 

de 3 tempos: 
A 

3 7 ( 1 1 l~ 1 1 ·, 1 
• • • • - - • .. • • • • . 

1 <• .. ~~~ o ""' < ""3 la "" 
uc. 

O ternãrio ocorre sempre que o cantor diz as frases I cu a pat o 

ma ema ia ne vé (que aparece ainda como I cu a pa ra o ma e ma ia 

ne vé) e I pi ra va o ma e ma ia ne vé. 

Hã ainda, na frase Ais• ocorrência de compasso irregular, nem bi

nãrio nem ternãrio, assinalado p , cujo 19 tempo, portanto,foi 

alongado com o acréscimo de mais um som. Todas estas variações 

métricas podem ser creditadas ao ajustamento da letra -as frases 

musicais. 

O "tipo" caracterizado pelo refrão ê M2 : ~f$ªp~;~Qª1 ~\~t~(~~~D~~t r - ,, -r -;:-..-,,. 

Refrões longos e curtos alternam-se durante este canto, assim: 

refrão longo/A 1/refrão curto/A2/refrão longo/A 3/refrão cur

to/A4/refrão 1ongo/A
5
/refrão longo/A

6
/refrão longo/A

7
; re

frão longo/As/refrão longo/A9/refrão longo/A 10;refrão curto 

etc. 

O andamento vai l 1 de {A1 ). = SS a (A54), = +104. 



1 61 . 

A serie de sons usada no canto -e 
A 
1 

4) 1 

~ • • .. + • 
s 

Canto VIII (agosto de 82) 

Tem 45 frases do solista, binãrio regular, todas as frases 

verbais cantadas sobre frases musicais de 2 tempos; o 

vai de (A 
1 

) J ; 7 6 a (A 
4 5 

) .) ; 92 

andamento 

A A 

} /,r;) 2 7 \í ( 1 2 , 1 1 1 1 1 1 /n \ 

" 
, , , ou 'I • • • , , , . . , • • • ' ' • .... <.~ VV ~ llL -~- A "" ., ,..:'~A~ • "'-

Praticamente monotônicas sobre fã. não se alteram no decurso do 

canto. 

O ''tipo" caracterizado pelo refrão i M3 

O refrão curto sõ ocorre entre A18 e A19 . 

A serie de usada 'no ca nto -sons e : 

~l 

4) ~ b ! • .. .... 
' e J 

Canto IX {agosto de 82) 

Tem 30 frases do solista, binãrio absolutamente regular, t~ 

das as frases verbais cantadas sobre fr ases musicais de 4 tempos; 

o andamento vai 
,----

21f9ill\ 4 ,., ,,,,,. 
,,._ ~ e w 11'. tj ' V(,. -

ou 
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Embora o refrão seja semelhante ao de M3 $9b~:Q _q Nl 
- · ... ? 

' 

o canto foi classificado como M5, pelas seguintes razoes: 

-1) As frases do solista acabam sempre comei e revi va,que 

torna-se portanto uma espécie de refrão tambem, 

monotõnico e com letra de conteúdo verbal. 

embora 

2) No refrão o movimento descendente inicial não e de 32m , 

mas de 22M seguida de 2ªm. Ocorre, neste caso, um inter-

valo de semi-tom. 

Todas as frases A são praticamente monotõnicas sobre fã, nao ha

vendo alteração deste padrão no decurso do canto. Não ocorre ne

nhum refrão curto. 

A série de sons usada no canto é: 
!AI 
1 

.. 1 • 

A ocorrência do som rePcoloca um problema na anãlise dos interv! 

los, pois o canto em questão não pode ser enquadrado no modo obti 

do comparativamente. No entanto, não frustra de todo a sistemati

zação obtida, uma vez que se trata de uma exceção. 

O comentãrio dos informantes que participaram do maraká de 

agosto de 82 de que este e o "canto do fim da festa'' (note-se que 

não é o canto final da sessão) explica-se pelo fato de a letra in 

di car a saída da canoa onde se achava o mamaé. Como se ve as p. 

103-4, onde se descreveu o referido maraká, a sessão terminou com 

a parti da do mama é , sua cano a tendo s i do " v i r ada " na d i r e ç ã o do 

rio pelo pay é oficiante (ver tambêm a letra do canto, em apêndice). 
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Canto L {06.04.81) 

Tem 22 frases do solista, dura 1 '48", binãrio absolutamente 

regular, todas as frases verbais cantadas sobre frases musicais 

de 2 tempos, que não rompem a pulsação; o andamento vai de (A 1 ) J 
º 84 a ( A

2 2 
) ) = + 9 6 . 

A A 

~ 7 .•: ~ } : _1 /_i _r; 
. ' 

<) f'õ VI !'O (: -
ou ~ 7 _ í!'") ,í .! _I J /_1 _\) 

Tj "'.._ j~ ";J 1~ ~ :J' .,,--

(9 ou 10 silabas possíveis, mas os 2 Ültimos sons são prolongame~ 

tos da Ültima silaba cantada sobre o 19 tempo forte da frase: 

, , , -··-
) . 

As frases A são praticamente monotõnicas sobre sol. Não hã refrão 

curto. 

O tipo caracterizado pelo refrão é M4 l ) :g 1 , 

A série de sons usada no canto é: 

1\ 

Canto LI (06.04.81) 

Tem 25 frases do solista; binãrio absolutamente regular , 

todas as frases ve.rba is cantadas sobre frases musicais de 4 tem-

(ã - da primeira, Al ) • divididas 2 semi frases de le-pos exceçao em 

tra idêntica, o andamento vai de (A1J}= 80 a (A25)J º 1 00. 

• 
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r - A . ., ---
' r -- - "' .' /.n 1 r 

.' 1l 1- 7 F\ 1 1 1 li 1 1 \ 
4 • • • • • . . • • • 

O canto apresenta o seguinte desenvolvimento: 

p n 1: 12 1 -' -' 

Frases A3 a A25 4) n : 1 

' 
; '(l }J } 1 

' 
} J .. .. .. • • 

O tipo ê caracterizado pelo refrão M4 J :o 1} :~ } 
J 

V ;r ' .. 
A serie de sons usada no canto ê: 

1 A 
' 

Canto IX (05.04.81) 

Tem 35 frases do solista; binãrio absolutamente regular, t~ 

das as frases verbais cantadas sobre frases musicais de 2 tempos; 

o anc!amento vai de {A 1) J = 80 a (A
35 

)) =88. 

2 7 
4 

A 

. I.' ,:=T.' ==."'' =i; / .' 
.Q.tc.J f\.J .... ~ .... ou 2:,IÍ\ 4 ( - ; , 

.A. V.> ttt 

O canto apresenta o seguinte desenvolvimento: 

• 

A 
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Refrões longos e curtos alternam-se, assim: 

A1/refrão curto/A 2/refrão longo/A3/refrão longo/A4/refrão ' 

longo/A 5/refrão curto/A6/refrão longo/A 7/refrão longo /A8 / 

refrão 1 o ng o/ A9/ refrão 1 ongo / A1 0; refrão 1ongo/A11 /refrão cu! 

to, etc ... 

O tipo caracterizado pelo refrão e M2: 1 i \ J "" ._.,..,..__ 

A serie de sons usada no canto e: 

1 A 1 

~) 
1 • 

• 
- > 

..____B _J 
Canto XXVIII {05.04.81) 

Tem 7? frases do solista, alternando binãrios e ternãrios . 

No pri•eiro caso, são frases de 2 ou de 4 tempos: 

A " r 

'~ ,!/) i ~ l 1 ' l / 1 2 "I ' 1 1 r 1 l + - , , ; , , , ou 4 • • , - . - ou ,., ~ . .rc '"'MO n.l d 
,.,· fb(•l~o pc ~-

A 
r "-\ 

2. I F1 1 i 1 '1 / r 1 1 ' f 1 ,1-_1 /} 
4 - - - , ... ... " ..... , - -
No segundo caso, são frases de 3 tempos: 

"' õ 
7 _r-_, } :• -' -' -' -' )/~} 

:J.1 rv r· '" lf\j",, ~til f'V r· "' ""'" 
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Todos estes ternãrios estão associados ao nome do mamaé (Vurupini 

min), de 5 silabas. 

Ocorre tambem rompimento do pulso em A6~, assinalada com o compa~ 

so 
AO 
p 
• 

, sendo o primeiro tempo regular e o segundo alongado' 

em função da letra do canto. 

O tipo e caracterizado pelo refrão M2: 

' ' J 1 1 1 • ! , • , , --~ 

As frases sao praticamente monotõnicas, sobre os sons sol e lã. 

Não hâ passagem de um a outro tipo de frase em determinado momen

to do canto, como ocorre no canto li (agosto de 82), por exemplo; 

as frases iniciadas com um plano sobre lã correspondem, ate A30 , 

ã pronuncia do nome do mamaé (A1 , A4 , A5, A9 , A11 , A12 • A18 , A21 • 

A30, A34, A38 , A
42

• A50 , A56 , A67 , A74 ) enquanto as demais cons

trõem-se no plano sobre sol. De A31 em diante outras frases par

tem do p 1 a no sobre 1 â, descem ao p 1 a no sobre s o 1,. i ndependen temen 

te da letra. 

$ 
ou e; --.ô t l o ) 
1 

;:; 1 l ? J l ! Frases Al a A30 
; 

• • • • • ê • • • • 

Frases A31 a A34 $ n ) J g1 } 

.. 
DJfJJ:J;:: t 

. . ; ·: 

ou 

1 



Frase A
59 

Frase A60 

O andamento vai de (A 1 ) ; : B 4 a (A 7 7 ) ,\ : 1 O 8 . 

A serie de sons usada no canto e: 

- • • • ; 

Canto l (19.05.81) 

167. 

Tem 56 frases do solista; binãrio praticamente regular, que 

brado apenas pela ocorrincia de frases mais longas, ass i naladas • '· 
5 l' (A7 , A20 , A47 , A5r)• o que se deve ao ajustamento da letra. 

Os versos são cantados sobre frases musicais de 2 tempos, pratic! 

mente monotõnicas: 
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A A 

i .., }"':i } - • -' /.' 
_te. W!. "'"'; ,.:.. mv l"a e~ 

ou ~ } } -',} /._\ _I 
"""'- I C MI. "'~ \ r~ 

Ocorrem alguns refrões curtos --$J • 

O tipo caracterizado pelo refrão - Ml • 

=4 1 J e • 1 1 2 • ' -
A serie de sons usada no canto e: 

~ 1 

Canto XXXII (06.04.81 ) dura 3'30" 

Tem 31 frases do solista; binãrio absolutamente regular, t2_ 

das as frases verbais cantadas sobre frases musicais de 4 tempos 

divididas em 2 semifrases de 1 etra idêntica: 
A 

/),, Ov 

r=1 ) /J' F\ } } ,\ ,\ /; z. 7 r\ 1 ou 
f • • • - • •• 

lL • "º r4) ""' e. "'"'" 
,, ~ '" r~ "'; e. •. .-

A 
f ,., a.. ., 
r -

2 "I FI -, ' 1 ,~, / \ \ 1 ( , r 1/1 
4 • • • • • . - , , , • • , ,, , , 

~3 "" f" "' r'6 "€ re «!. ~ r,. f-. ~ ~ ve ~ a> 

O andamento vai de(Ay) • 80 a(A3y) • 104. 

O canto apresenta o seguinte dese nvolvimento: 

f! JJ i) 
) 

Frases A14 a A26 ~) .8 { 1!;1-i' 
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;4 r::' 1 J' n .tJ ) 11 } 

Ocorrem r efrões curtos 4, i] \ J] r ou 

' 
n JS . • • • 

A serie de sons usada no canto -e: 
}\ r 

*J • • • .. • • 
1 l e> 

Canto XLV (06.04.81) 3' 10" 

Tem 36 frases do solista; binãrío irregular, cantadas sobre 

frases musicais de 2 tempos 

A Á 

' 
F1 

;-:':_ n=í t 1 ' 
1 ' 

,., \i9 2 1 1 1 ' .. 'i 7 , , , , , , • , , 

"' 
• , • , , , . • , , 

+ ou 
"!L ~ Cll\t - Li et ··- 1.c. "'-' ti;. bl L &t -1;i-

O ca nto apresenta o seg uinte desen volv imento: 

n 1nn 19 

-ªP .?: 1 
F F j 1 ~ J Frases A5 a A36 

, • , , • 

O andamento vai de (A 1) J = 72 a (A36 ) J = 80. 

O tipo caracterizado pelo refrão - M3 4, m n 1. ry J e • '; 

A serie de sons usada no ca nto e: 
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A 

• • • • 

Em termos musicais, a forma do maraká (B - A1 - B - A2 ,etc) 
-e linear e se distende ou se contrai ao sabor dos versos, por si~ 

ples acréscimo de partes sempre iguais. Não haveria, neste caso , 

desenvolvimento, nem pontos culminantes. Praticamente não hã dese 
~ 

nho melódico nas frases do solista, quase monotônicas. A reg~ 

laridade rítmica e a relativa regularidade métrica (variações de 

um binirio) são responsiveis pela impressão de um canto ritmado 

e firme. Esta regularidade me permitiu metrificar os cantos em 

compassos, ao grafã-los (acentos ocorrendo a espaços regulares de 

tempo). 

Entretanto, apesar das repetições musicais e da regularida

de rítmica e métrica, nio se pode descrever corretamente os can

tos do maraká como redundantes. Mesmo a ausência de desenvolvimen 

to nio e absoluta. E preciso considerar, em primeiro lugar, que ' 

os cantos têm letras complexas que transmitem mensagens detalha -

das. Em segundo, que, além dos parâmetros melódico e rítmico con

siderados, hi uma dinâmica no interior dos cantos que faz uso de 

aeasler~ndo e elevações de afinação. Embora estes dois fenômenos 

sejam geralmente imputados ao descuido com relação ã afinação e 

ao andamento, por sua vez explicados, entre outras co i sas, pela 

ausência de acompanhamento instrumental, não se pode negar que 

conscientes ou nao, eles produzem o efeito musical de aumento gr! 

dual da tensão. 
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Alêm destes fenómenos cujo ''valor musical'' ê de diffcil ava 

Ilação, hã ocorrência de variações melódicas nas frases do solis

ta que não podem ser descritas como acidentais nem decorrentes dos 

problemas de ajustamento das palavras ã melodia, e cuja recorrên

cia faz supor que constituam um procedimento de dese nvolvimento ' 

formal. Trata-se da transposição do começo das frases um tom aci -

ma, por duas vezes no decorrer do canto. Isto transforma as fra-

ses do solista em trechos descendentes, ou seja, com movimentação 

melódica, e não monotônicas. Os cantos li e XXXII apresentam este 

tipo de desenvolvimento, que div i de a peça em 3 partes (assinala

das A, B e C na transcrição completa): 

A - da frase A1 a A
13 

(M 2, canto XXXII) 

. n rnJ IJ 

da frase A1 a A40 (M2, canto II) 

B - da frase Al4 a A26 ( M2' canto XXX I I) 

4, -, <7 3 ;] 1 r !J ~) ~ 21 1 ~ 
! 

e i ' • QJ .. • • 

da frase A41 a A55 (M2 , canto II) 

?] } 7)) 1) 

C - da frase A26 a A31 (M2 , ca nto XXXI I ) 
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# &.V # 

da frase A56 a A81 (M2, canto II) 

J 

Isto representa um esforço no sentido de alcançar 
. . n1ve1s 

mais agudos, imprimindo maior tensão ã frase musical/verbal 

solista. A tensão advem: 1) do movimento em direção aos agudos 

2) da maior extensão do âmbito melÕdico da peça; 3) do fato de 

payé ser forçado a alcançar sons não muito cômodos para uma 

do 

. 
' 
o 

voz 

masculina (dÕ3); 4) do fato de estes agudos passarem a ser alcan

çados por meio de saltos, entre a ultima nota do refrão e a pri -

meira da frase A (nos cantos II e XXXII este salto e inicialmente 

de Sa., depois passa a 6a . e finalmente e de 8a.). 

O contraste entre frase e refrão se acentua progressivamen

te no decorrer do canto. A linearidade tambem e cortada bruscamen 

te por trechos onde ocorrem especies de stretto : antes de o re

frão acabar o payé ataca a frase seguinte. Isto acontece tão se 

sübito que ainda se escutam as vozes do coro levando adiante o re 

frão antes que os acompanhantes se dêem conta de que devem parar 

(frases A56 a A63 do canto IX, M5). O stretto coincide com a par

te C assinalada na transcrição. 

Este desenvolvimento estã ausente dos cantos curtos(em cantos 

de menos de 30 A não aparece). Nestes tambem são menores as flutua 

ções de tempo e de altura geral. Em um canto de 30 frases (canto 

IX, M5) a afinação não subiu e o andamento comportou-se da segui~ 

te maneira: 
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Refrão inicial B , • 69 

Al 
1 72 , • 

A3 
1 ,. • 76 

As ,\ • 80 

Al 1 - ) = 84 

A26 - 1 , = + de 84 

(ultima frase) A30 - ' , = 86 

o andamento - flutua desordenado. Ele acelera l>astante do p ri nao -
meiro refrão (que ê cantado iento propositadamente) ãs primeiras 

-frases, estabiliza-se e volta a acelerar, mas em menor proporçao, 

ate o fim. 

Em um canto de 81 frases (canto li, M2), a afinação sul>iu 

um semi-tom e o andamento pouco variou a partir de A4: 

Al \ , = 96 

A4 \ = 104 , 

A33 - J = + de 104 

A81 - ,1 = + de 104 

Ou seja, em quase 80 frases musicais, o grupo de cantores manteve 

um pulso constante. 

A forma do maraká, portanto, pode ser reduzida ao esquema 

A-B de pergunta e resposta musicais, contrastantes, onde A, por 

suas características (corresponde a uma proposição verl>al, apre -

senta maior atividade rítmica) cria uma tensão e B, igualmente por 

suas características (corresponde a um refrão silãl>ico sem signi-

ficado verl>al - he e -he,. hã hã hã - e apresenta menor atividade 

ritmica) provoca um relaxamento, que se dirige a um ponto de re -

pouso. O maraká não se projeta em direção a um climax nem possui 

cadencia final mais conclusiva do que as que se encontram em seu 

interior. Ele propõe uma serie de tensões e relaxamentos cuja in-
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tensidade pode ser graduada de forma a criar seções dentro da pe

ça. Esta forma responde ã necessidade de uma base musical que se 

estenda por muitas horas e que se preste ã apresentação de conteü 

dos verbais especiais: as mensagens sobrenaturais. 

Outra alternativa de compreensão das sessões de maraká se

ria a de ver nos grupos de cantos preparações para alcançar um clf 

max não mais musical, porem sonoro (o transe), do qual se sai no

vamente por meio de uma longa série de cantos. 

A habilidade específica de improvisação do solista nestes 

cantos ê a prosõdia musical, uma vez que o ajustamento dos acen

tos rítmicos e dos acentos da fala deve gerar um conjunto texto/ 

melodia/ritmo compreensível. 

As maneiras como se relacionam palavras e sons musicais em 

um canto são tidas como questões relevantes no que tange ã forma, 

pois ambos estão em estreita dependência e se afetam mutuamente . 

Tomo como hipótese que quando os acentos rítmico-métricos são sa

crificados em função dos acentos da fala o conteúdo verbal é mais 

importante do que . o conteúdo melódico e que, ao inverso, quando 

os acentos da fala são sacrificados em função dos acentos rítmico 

-métricos, o conteúdo musical e mais importante. Destes ajustame~ 

tos derivam cantos absolutamente silãbicos, em um pÕlo, e absolu

tamente melismãticos, no pÕlo oposto. Entre estes dois pólos hã 

uma série de gradações difíceis de mensurar, mas onde se pode i

dentificar cantos predominantemente silâbicos e cantos predomina~ 

temente melismãticos. 

Como procede o payi Kayabi para ajustar os acentos da fala 

e os acentos rítmico-métricos, ou por outra, como ele procede P! 

ra fazer caber dentro de uma frase musical mais ou menos invariã

vel uma frase verbal, ê coisa que sõ se pode examinar em detalhes 



1 7 5. 

conhecendo a lingua. Entretanto, tentei comparar os acentos das 

palavras (tal como me foram ditadas pelo informante, escutando a 

gravação) e a acentuação - diversa ou idêntica - que sofrem estas 

palavras quando musicadas. A palavra maraká, por exemplo, não dei 

xa duvida quanto ao acento tônico. Levantando-se sua ocorrência ' 

nos cantos, em diferentes contextos, verifica-se que o acento tô-

nico sempre coincide com o acento ritmico-mêtrico: 

1 -Ff\ 1 1 \\ \ 1 1 
• • • • • • • ou • • • • • • , 

• 
ic. ~ r» ~ • 

""' "' K~- ""- "º ...... .... l9W q, e 

A expressão iaruété, por sua vez, que também não deixa duvidas 

quanto ã acentuação, tem seu acento, na maioria das vezes, em con 

gruência com o acento ritmico-mêtrico: 

' ' 1 1 ,,.. ,,.. , , 

Mas nem sempre. Algumas ocasiões foram percebidas em que os dois 

acentos não coincidem, por exemplo: 

1 l ~, 
• • ,,.. , , ,. . . . 

e te- e 

Quando se escuta esta passagem tem-se a nitida impressão de uma 

"sincopa da fala", ou seja, uma troca do acento da palavra para 

que caia sobre o acento ritmico. A solução para que o acento do 

ultimo té coi ncida com o acento ritmico-mêtrico ê um melisma. Es-

tes exemplos de deslocamento da acentuação tônica e de melisma 

para garantir a regularidade do pulso são raros, mas revelam a 

preocupação com a constânc ia ritmica. 

Mais frequente é a quebra do pulso pela inserção de frases 
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verbais mais longas. 

sinalado o compasso 

Isto ocorre em H2, por exemplo, onde foi as· 
5 J' , que rompe momentaneamente a pulsação ' 

binãria, retomada logo adiante, no refrão. 

Uma vez que cada frase musical do solista tem 7, 8 ou 9 ata 

ques, ou 14, 15 e 16 (fig. 1), nos casos de frases divididas em 

2 semifrases que se repetem, e que o canto ê predominantemente si 

lâbico, cada verso do maraká deve ter também 7, 8 ou 9 silabas 

Dentro destes limites o pulso nao se perde. Versos menores são a· 

justados por meio de pequenos melismas · uma silaba prolongada 

ou de sua repetição (do verso), assim: 

,-. , , - 1 1 1 1 1 \ r 1 1 \ 1 1 • • • • • • • • - • • • • • • • ou 
~-la vi A~ o f'H#J A ~ • (. ......... "" o "' 

f'"I 1 1 1 1 \ ( 7) • - • • • • • 

f'\ f = n 1 ( 1 (8) • • • • • • • • 
• t ' \ 1 J 1 -, \ (8) • • • - • • • 

t'"'i 1 \ 1 i f> ri f\ ( \ 1 ( 14) • • • • • • • • • • • • • -
(""'\ 1 - -f 1 1 \ f 1 \ r\ 1 1 1 ( 1 5) • • • - • - • • • • • • • • • 

( \''"\ \"' 1 \ \ f ' 1 ' 1 1 \ 1 (16) • • • • • • • • • , , . , • , • 

!'i ·1 • f 1 1 1 1 1 1 J. 1 1 1 n ( 1 6 ) • • • • • • • • • • • • , • 

( fig. l) 

Nos casos em que não é poss1vel comprimir o verso gramati -

calmente, sacrifica-se por um instante o pulso com o acréscimo 
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d~ notas. O procedimento tem limites, porque, ao ser dançado, o 

maraká nio pode abrir mio de um minimo de regularidade dos acen

tos. 

A audição do maraká chama-nos a atenção imediatamente sobre 

a constância dos intervalos ali usados. Ela permite supor que -e 

dentro desta ordem de intervalos que são construidas as peças mu

sicais do maraká. O fato de as alturas absolutas em que são canta 

dos os mesmos tipos variarem conduz-me a pensar que estas não são 

relevantes e ã hipõtese de que, com relação â padronização dos 

grupos de alturas, o que importa, na música Kayabi, são as rela-

-çoes entre estas. 

Adoto aqui o conceito de modo (â semelhança dos modos maior 

e menor da música moderna ocidental), que se caracteriza por uma 

disposição intervalar constante, para designar esta ordem dos 

sons. As posições relativas dos intervalos são constantes nas 11 

series usadas nos cantos transcritos, do que se pode abstrair o 

seguinte modo pentatõnico (as series dos cantos li e XXXII são P! 

radigmãticas, uma vez que apresenta11 âmbito intervalar de oitava): 

si~ 

si~ 

dÕ 

dÕ 

dÕ 

2M 

dõ 

dô 

s i .!> 

-re 

-re 

-re 

-re 

-re 

si~ 

re 

2M 

-re 

-re 

dÕ 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

dÕ 

mi 

3m 

fã 

fã 

mi~ 

sol 

sol 

so l 

sol 

sol 

sol 

mi~ 

sol 

2M 

sol 

sol 

fã 

lã 

1 ii 

1 ã 

1 i 

li 

fi 

1 ã 

3m 

sip 

dô 
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Assim, não importando a altura absoluta em que os cantos se 

jam executados, a construção me1Õdica se faz sobre estes interva-

1 os . 

Cinco tipos de maraká disponíveis permitiram esta conclu-

são, ainda assim provisÕria, cuja verificação precisaria ser fei

ta mediante coleta de mais tipos. Outra forma de verificação que 

me parece muito mais conclusiva seria a medição dos intervalos 

das flautas Kayabi. Caso as mesmas constâncias fossem encontradas, 

poder-se-ia falar com mais segurança do modo (ou dos modos) da mu 

sica Kayabi. As gravações de 2 Kayabi tocando o avavá iumiá (fla~ 

ta avavá) por eles construidas não são comprobatõrias, jã que eles 

mesmos nao estavam satisfeitos com o resultado sonoro de seus ins 

trume n tos. 

A relação destes intervalos presentes nos cantos do maraká 

revela um modo pentatõnico a-hemitõnico, caracterizado pela ausên 

eia de semi-tons. Tra ta-se de "escala'' amplamente difundida por ' 

todo o mundo. 

A terminologia empregada por etnomusicõlogos para descrever 

as organizações intervalares e o material tonal das musicas de 

que tratam não ê uniforme 1 . Estas divergências aparecem no empre-

~o dos conceitos de escala, modo e serie, principalmente. Alem 

disto, a busca de escalas com base na anãlise formal musicolÕgica 

1 "Tonal Material. Thc procedures for describing the tonal material are 
fairly well established. Pirst comes the description of the scale, i.e. , 
the tones which appear, without consideration of their role in the melody. 
(Ethnomusicologists have used the word "se.ale" to mcan somcthir{i rathcr 
different from what it means in traditional music tl1eory. But sincc etl1no 
musicologists have also used the word to mean severa! different tl1ings,let' 
us for our purposes dcfi1le i t as those tones - and the intervals among 
them - which are used in one or a group of compositions11 (Nettl, t964: 145). 
Aytai, que scrã mencionado adiante, usa praticamente a mesma definição, ou 
tros autores preferindo usar o termo série pat'a este conju11to. -
Como os mesrnos termos ganll&O conteúdo totalmente diferente em traballlos di 
ferentes, e preferível estabelecer com quais definições se cstã traballla.o':' 
do. 
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é uma tarefa que nem sempre dã resultados. Parece arriscado ten

tar extrair ordens dos sons da música e dos instrumentos de musi-

ca de povos onde estas ordens não são explicitadas por meio de ca 

tegorias específicas. 

Kunst acreditava que as escalas podem formar-se com base 

numa seleção de sons que nada tem a ver com critérios musicais • 

como por exemplo a perfuração de orifícios em um tubo de bambu CXJm 

vistas ao resultado estético-visual ou ergonõmico proporcionado 

Alegava também que o mais importante, nas melodias "exõticas'', -e 

a direção da linha melõdica e não os intervalos sobre os quais es 

tã construída. 

Outros autores supunham, como Hornbostel, que as melodias 

"primitivas" eram "melodias puras", de construção livre do condi

cionamento de intervalos constantes. Esta argumentação foi sufi -

cientemente rebatida por Blacking (1967:174-176) e assumo o ponto 

de vista deste autor ao tomar como premissa que, para que haja mQ 

sica, e preciso haver uma ordem dos sons, sem a qual não hã ativi 

dade comunicativa. 

Entretanto, ordem dos sons nao e sinõnimo de escala. Não -e 

preciso muita imaginação para conceber um tipo de música cuja or

ganização bãsica dos sons se faça sobre mõdulos rítmicos, por 

exemplo, ou sobre timbres, e não sobre distãncias relativas en-

tre alturas, variãvel que pode intervir secundariamente. 

Dos trabalhos realizados sobre música indígena brasileira , 

com base em pesquisa de campo do prõprio autor1, o único que tra

tou especialmente de escalas foi Aytai (1976). Para buscar o sis-

1 Anilisea musicológicas de mater1a1s recolhidos por terceiros formn feitas 
por vãrios autores e a maioria delas ê parcial ou principalmente dedicada' 
às escalas da música indígen3. 
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tema de escalas da música Xavante, emprega o seguinte mêtodo: 

"Uma de nossas principais tarefas serã, portanto, colocar os 
sons existentes nos cantos em ordem ascendente, expressar a se
qUência de intervalos existentes nas escalas em ordem ascenden 
te, e examinar se a seqUência ocorre em todos - ou em muitos 
cantos. Se acharmos que os intervalos são idênticos, podemos de 
clarar que a música xavante ê baseada em escalas. Se achannos ' 
que os intervalos de cada canto são diferentes, poderemos decl! 
rar que a música xavante não ê baseada em escalas• (1976:38). 

Praticamente o mesmo mêtodo ê usado por Camêu (1977)e por eu mes

ma, neste trabalho. Ele comporta algumas dificuldades: um sistema 

musical pode ter vãrias escalas operando em gêneros diferentes ou 

•es•o em um so gênero; como situar os cantos monotônicos? (cf. 

Aytai); uma sõ peça pode ter 2 ou mais escalas operando em tre-

chos diferentes (cf. Aytai, 1976:50). 

Alêm disso, muitos outros aspectos organizam simultaneamen

te os sistemas musicais e para caracterizã-los e preciso recorrer 

a muitos deles, preferentemente os que provem ser estratêgicos P! 

ra a compreensão do conjunto. A busca de escalas não deve ser um 

fim em si mesmo, mas um recurso para compreender o sistema musi -

ca 1 . 

Tendo leva ntado e tabelado 1) a percentagem de oco rrê n ci a 

de cada som em cada peça (para determinar a tônica), 2) a percen

tagem da duração dos 3 sons de maior duração de cada peça (também 

para determinar a tônica) e 3) os intervalos em ordem ascendente' 

a partir da tônica, Aytai traça a escala de cada peça e conclui : 

"A comparação das escalas mostra que seu numero e quase tio 
grande quanto o das peças, de um modo geral não mostrando ten -
dências de cristalização numa ou noutra forma. Encontramos, en
tretanto. algumas escalas que se repetem, e que poderiam ser 
consideradas o inicio de um sistema tonal emergente na niisica 
xavante. Estas escalas são: 
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a escala de intervalos 3 - 2 - 7 ocorre 9 vezes; 

a escala de intervalos 4 - 3 - 5 ocorre 4 vezes; 

a escala de intervalos 2 - 2 - 8 ocorre 3 vezes; 
a esca ta de intervalos 2 - 1 - 2 - 2 - 5 ocorre 3 vezes. 
A ocorrencia da primeira destas escalas (3 - 2 - 7) ê suficien
temente alta (7,32%) para excluirmos a hipõtese de uma coinci -
dência fortuita" (1976:407). 

O material sonoro gravado entre os Kayabi apresenta uma uni 

dade surpreendente, ã diferença do material Xavante com o qual tr! 

balhou o autor acima citado. A sensação auditiva de que hã inter

valos e grupos de intervalos recorrentes ê imediata. A transcri

ção foi um recurso necessãrio para comparar as peças e os interva 

tos nelas usados. 

Com base neste modo e na alternância de frases e refrões e-

laboram-se as canções xamanisticas, aplicando-se um texto sobre 

as primeiras, incisivas e monotônicas, ãs quais segue-se um refrão 

melodioso onde o desenho das alturas ê ainda mais salientado pela 

ausência de palavras. 

Nas pãginas anteriores, ao percorrer os sentidos mais ela -

ros de alguns trechos dos cantos, tentei acompanhar o payé Kayabi 

em sua viagem sobrenatural, tal como se revelou na sequência tem

poral dos dias 5 e 6 de abril de 1981. Não quis com isto assumir 

que as aventuras do xamã por ele narradas descortinam-se aos olhos 

da comunidade da aldeia como em um filme, embora trechos narrati

vos ocorram de fato. Pelo contrãrio, afirmo, a titulo de hipÕtes• 

que as canções xamanisticas fazem uso de um estilo poético, onde 

as sugestões e ambiguidades são muito mais função do carãter esp~ 

cifico deste discurso do que do fato de terem sido apresentadas ' 

por um não-conhecedor da língua nativa. 

A descrição de certos traços musicais característicos do 
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ma~aká mostrou como funcionam, em mais detalhe, a aplicação silã

bica das palavras a frases musicais mais ou menos fixas, bem como 

a ocorrência de cisões na aparente linearidade da sucessão de fra 

ses e refrões; mostrou também os procedimentos expressivos de de

senvolver o canto, acelerar o andamento, adensar as mensagens com 

primindo a forma, realçar os nomes dos espiritos, tudo sem muti -

lar o esqueleto musical dado. 

Em seguida aventurei-me a indicar algumas maneiras pelas 

quais as palavras e os sons musicais se articulam, uma vez que ti 

nha afirmado antes que a prosódia musical era uma das principais' 

habilidades do xamã-solista. O que resulta desta tentativa ê que, 

apesar de serem os conteúdos verbais os mais importantes, quebra~ 

do eventualmente a regularidade métrica, eles se sujeitam ãs for

mas da musica: os tons da fala se sujeitam aos tons do canto e os 

acentos da fala se sujeitam aos acentos do ritmo e do metro. 
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' CAPITULO IV 

~ 

XAMANISMO, RITUAIS TERAPEUTICOS E MODALIDADES VOCAIS DE 
-COMUNICAÇAO COM O SOBRENATURAL: 

-CONCLUSOES 

No capitulo anterior fo1 esboçado um panorama das crenças 

Kayabi em um mundo sobrenatural e de seus rituais xamanisticos • 
envolvendo tanto as observações de sua prãtica quanto as raciona-

1 izações dos praticantes, fossem eles pacientes, oficiantes ou es 

pectadores. Com base nos dados de que disponho e em formulações 

de alguns autores sobre aspectos do xamanismo em diferentes par

tes do mundo, bem como de suas orientações na abordagem dos dados, 

o xamanismo Kayabi me parece cumprir uma função social de restau

ração de situações sociais categorizadas como desajustamentos no 

curso normal da existência. O xamã ê chamado a intervir quando hã 

individuos afastados de suas atividades rotineiras por doença, ou 

em perigo de vida, quando se vêem em situações de passagem críti

ca de uma idade social a outra, quando não se sujeitam ãs prescri 

ções impostas temporariamente por sua condição, ou quando se afas 

tam dos ideais socialmente fixados para que vivam bem em socieda

de. Todas estas situações são percebidas e verbalizadas em termos 

de distúrbios orgânicos individuais, diretamente atribuídos ã in

gerência de seres sobrenaturais na vida dos homens. De que forma 

os Kayabi ligam ideologicamente agentes sobrenaturais e saúde/doe~ 

ça foi visto no capítulo III. Viu-se tambêm que os rituais compe-

lemos individuos ou grupos de individuos a referirem em termos 

cosmolõgicos o que se pass a no mundo social atr ictu s e ns u . No mo-
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mento, ê preciso assinalar a posiçio "central'' que ocupam os ri

tuais xamanísticos nesta sociedade, entre as concepçoes acerca do 

mundo sobrenatural e os problemas sociais correntes. Ao lidar di

retamente com estes últimos, o xamanismo nunca o faz de uma manei 

ra imediata, e nunca foi explicitado pelos Kayabi como ''ajustador 

dos indivlduos is normas sociais", "aliviador de tensões sociais'' 

ou algo que se assemelhe. Ele i explicitamente definido como ''a

justador de desequilíbrios entre sobrenatural e natural", e com 

maior clareza ainda, como terapia. Hã uma tendência forte ã tradu 

çao em termos sobrenaturais de problemas que em ultima instância 

são problemas das relações entre os homens. Esta tradução se fun

damenta na crença de que praticamente todos os distürbios orgâni

cos dos indivíduos podem ser explicados pela ação direta de agen

tes sobrenaturais. Coerentemente, eles podem ser resolvidos pela 

ação ritualizada de personagens sociais capazes de fazer frente a 

estas influências sobrenaturais, pois, como detentores dos meios 

eficazes de controlar as relações entre sobrenatural e natural 

tornam-se especialistas dos rituais de restauração. 

• 

A identificação de desajustamentos sociais que provocam in 

tervenções sobrenaturais, concretamente manifestadas em problemas 

de saúde individuais ê parte do processo terapêutico xamanístico. 

Os diagnõsticos se fazem atravês das conversas privadas entre pa 

ciente ou sua família e xamã, conduzidas por um questionamento de~ 

te último sobre os comportamentos recentes do primeiro e suas re

lações com os elementos mais prõximos de sua rede social. A par

tir dai, serão identificados, em sonhos, as punições sobrenatu 

rais infligidas por mamai específicos. O processo inteiro, porta~ 

to, compreende: 

desobediência a uma regra ou não-correspondência a expecta-
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tivas de comportamento~> estados de doença~> consulta 

ao xamã e diagnose, jã completamente vazados em linguagem 

sobrenatural ~> realização de um ou mais rituais r eparado

res do desequilibrio entre sobrenatural e natural. 

Entretanto, o mundo sobrenatural constitui mais do que um 

simples recurso metafõrico para falar dos desajustamentos sociai~ 

e seu refinamento independe em certa medida do processo acima des 

crito (precisão na descrição dos mamaé, de suas manifestações pa~ 

tlculares, seus atributos, suas preferências, etc.). 

A localização de causas sobrenaturais para os problemas de 

saude e a crença de que estes funcionam como punições não e novi

dade em sociedades cujo sistema religioso estã fundado no xamanis 

mo. Não ê somente entre os Kayabi que o xamanismo aparece com a 

função de controle social. Em um trabalho de cunho conceitual ,Je~ 

sen (1963) ressalta a importância de suas funções terapêuticas e 

da intermediação entre sobrenatural e natural, traços presentes 

nas observações de diversos autores. lembra ainda a presença de 

ccnfissÕ•• públicas de qu•bras de tabus durante uma sessão xama -

nistica siberiana, transcrita na íntegra por Rasmussen: 

"Rasmussen {l 92Y: l 27ff) gives an account of a shamanisti c seance 
which is usually held at the occasion of impending famine and 
other moments of distress. ln its closing phase the shaman, hav
ing returned fl"Ol'll the nether world, demands public confession 
of any brech of taboo and, if necessary, brings pressure to bear 
by insistent and ruthless questioning. The mood of iminent doom 
gives way to a pervasive feeling of deliverance and renewed con
fidence" (1Y63:215). 

Embora o autor enfatize os efeitos psicolÕgicos e psico-so 

ciais destes aspectos confessionais do ritual xamanistico, que p~ 

de• de fato compor o quadro das funções terapêuticas - atenuação 

de culpas individuais, renovação dos sentimentos de segurança e 
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aceitação, etc -, é de se observar o questionamento da adaptação 

dos individuos ãs regras sociais. A aproximação que se pode fazer 

entre este ritual descrito e transcrito por Rasmussen (1958) e os 

rituais xamanisticos dos Kayabi estã unicamente no fato de trans

gressões darem lugar a terapias ritualizadas, e não no desenrolar 

dos mesmos. O ritual esquimô coloca todo o peso sobre a publiciz! 

ção das faltas individuais, o paciente respondendo a um verdadei

ro i nterrogatõrio do xamã. O ritual Kayabi, ao contrãrio, não fa

la publicamente das faltas individuais, cuja investigação antece

de a terapia. A ênfase neste caso recai sobre a reparação: se hã 

espiritos perturbando a saúde dos homens, deve-se exorcizâ-los,se 

hã espiritos com disposições negativas para com os homens,deve-se 

propiciã-los. As faltas humanas que geraram estas intervenções so 

brenaturais são "esquecidas'' no ritual. 

Em uma leitura dos dados de Elwin sobre os Sacra indianos , 

Turner (1967a) ensaia uma interpretação do xamanismo nesta socie

dade enquanto mecanismo ritual de restabelecimento da ordem rompi 

da por disputas no seio da linhagem: 

"ln view of the widespread belief in tribal societies that 
spirits and gods frequently afflict the living with illness and 
misfortune to punish them, whether for quarrelling openly with 
their kin or for harbouring malignant whishes against them, it 
seems feasible in this instance that the shaman, using the idiom 
of mystical affliction, was in fact redressing a breach of the 
customary nonns governing behaviour between seminal brothers. At 
the time, the ritual he performed would seem to have had the 
effect of restating and reanimating the value set on patrilinea
lity" (1967a:183). 

~m outro trabalho, desta vez sobre os rituais de aflição 

dos Ndembu, o mesmo autor mostra como o grupo relaciona os probl! 

mas de saúde, especialmente problemas femininos ligados ã reprod~ 

ção, e a pouca sorte na caça, ã ação de espíritos de parentes mor 
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tos. Os rituais de aflição, uma vez descobertos os espiritos a

tuando no caso, são realizados para afastar sua mã influência. Es 

tas ações sobre na turais nocivas são explicadas, em muitos casos, 

pela t r ansgr •ssão de normas sociais doe ritos iniciatórios , pela 

qu• bra de tabus alimentares, como entre os Kayabi, o que coloca 

no plano sobrenatural, e por via deste, no plano moral, a inter -

pretação dos estados de saüde/doença: 

• ... to demonstrate that Ndembu healing procedures are governed 
by the same principles and modes of classification as their re
ligious rites and moral concepts" {1967:300). 

Entre os Ndembu {Turner, 1967:359-360), e no contexto das 

disputas faccionais que têm lugar os rituais de aflição, que têm 

por objetivo específico a cura de um individuo e por objetivo am

plo a recuperação de fissuras resultantes de conflitos. Hã diver

sas terapias, destinadas a exorcizar ou conquistar a benevolência 

dos espiritos. As doenças,especialmente as mais graves, tamDêm 

-sao explicadas em termos de agentes sobrenaturais: 

"All persistent or severe sickness is believed to be caused 
either by the punitive action of ancestral shades or by the se
cret malevolence of male sorcerers or female witches• (1967:360). 

O ponto defendido por Turner que nos interessa aqui e que: 

" ... whenever rites to propitiate or exorcise the shades -
distinct from private treatment by herbalists - are performed 
there is a fact of social conflict present" {1967:360). 

Não encontrei evidência de faccionalismo entre os Kayabi 

as 

• 

• 
mesmo em aldeia grande como a de Domingos. Esta afirmação deve ser 

Justificada, uma vez que pelo menos dois outros pesquisadores per 

ceberam conflitos políticos dividindo os Kayabi do Parque em duas 

facções, uma de tendência •aculturadora•, outra de tendência •tra 

dicionalista". Ambos (Cardoso, 1978 e Lea, 1977) faziam referên -
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eia ã totalidade da população Kayabi do PIX, relacionavam este fa 

to ao numero elevado de unidades residenciais dispersas e obtive-

rama seguinte explicação de um informante Kayabi: nõs brigamos 

muito, por isto moramos separados uns dos outros. Alem disto, ou

tro informante constatou, em informação prestada a estes pesquis! 

dores, que a transferência para o Parque acentuou a tendência -a 

atomização do grupo, que se distribuiu ao longo do rio Xingu pra

ticamente em famil ias ( 1 casa) 1 . 

~verdade que nunca presenciei, no Parque, uma situação co 

mo a descrita por estes pesquisadores, de concentração de quase ' 

todos os Kayabi no Posto Diauarum para uma festa, momento em que 

podem emergir mais claramente alinhamentos políticos. 

Alem das referências a ''pessoal do Pari", "pessoal do Ta

tuy", mui to comuns, ouvi tambêm constantemente "pessoal do Teles 

Pires", e com mais frequência, "pessoal de cima", "pessoal do 

Diauarum" e "pessoal de baixo", identificando três ireas de al-

deias, as situadas acima do Diauarum, os moradores Kayabi do Pos

to e as aldeias abaixo deste, respectivamente. Em contextos dife

rentes as maneiras de dispor em grupos os Kayabi xinguanos tambêm 

diferiam, sem que eu pudesse entrever nelas indícios de formação' 

de grupos politicamente unidos e opostos entre si. Quando se tra

ta de organizar um jogo de futebol, por exemplo, e comum montarem 

-se dois times - ''pessoal de cima" versus "pessoal do Diauarum • 

(que pode i.Jl.cJuir vãrios não-Kayabi residentes no Posto). Quando 

l} "De uma maneira generalizada, f ala-se do 'pessoal do Tatutl', e 'pessoal do 
Parã' .Iurumuc e o aliado tradicional do 'pessoal do TatuH', morando na mes
ma casa que Domingos. Jâ Prepori ê aliado de Sabino. Estas duas facçÕes se 
criticam e se boicotam mutuamente, ficando o 'pessoal do Parã• novos no 
PNX (o Índi o Pi auí, por exemplo, chegou há três anos), como os 'não- a l irtl1a
dos '. O que não q1Jer dizer ql1C cada facção seja um bloco horuogêneo e llarnlÔ
ni co" (Cardoso, 1978: 16). 
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se trata de falar das aldeias, diz-se "pessoal do Sabino·, "pes· 

soal do Piaui", "pessoal do Chiquito", e assim por diante. Nio me 

parece justificado afirmar que estes alinhamentos constituam fac-

ções, porque sio muito mõveis e não se cristalizam. Um exemplo 

disto e o fato de que Yurumuc, identificado em 1977 como o chefe 

da aldeia de Domingos (desde a transferência do "pessoal do Ta

tuy• para o PIX Clãudio Villas Boas o tinha designado para esta 

função), não mais ocupava este cargo em 1981. Tinha brigado com 

seus co-aldeãos e deixado a chefia com Canisio, que assumiu a di

reção de um movimento de aglutinaçio de virias aldeias, atraindo 

vãrias famílias para perto de si, tanto que, de cerca de 30 mora

dores em 77, a aldeia de Oomingos/Canísio contava em 81 com quase 

70 individuos, excluída a familia do próprio Yurumuc (mais 9 indi 

víduos), que flutuava entre a aldeia e o Posto. 

A única ocasião em que vi muitos Kayabi reunidos no Diaua -

rum (para visita obrigatõria ao medico) deu lugar a um intenso con 

vivio entre o "pessoal de Sabino" e o "pessoal de Canisio", com 

trocas diãrias de alimentos e bens, convites mütuos para visitas 

ãs respectivas aldeias e a declaraçio que Sabino teria feito a 

Canisio, de que desejava iniciar movimento semel hante de aglutin! 

-çao dos Kayabi dispersos acima do Diauarum. 

Dentro da aldeia, onde ocorreram os rituais xamanisticos des 

critos, tal espécie de conflito não me foi dado a observar. A 

chefia de Canisio e inconteste, não havendo atritos significati -

vos entre ele e Domingos, antigo chefe, nem oposição por par~ dos 

demais homens adultos. 

O nümero elevado de aldeias Kayabi dispersas no Parque, 

liãs, se por um lado indica uma dificuldade de ou resistência 

formação de chefia centralizada, não e implicação necessãria 

a-

-a 

de 
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faccionalismo. Esta distribuição geográfica pode permitir a reso

lução de conflitos atraves da criação de novas unidades residen -

ciais ou deslocamento de uma a outra. 

Se se toma o argumento de Turner como hipótese, hã que se 

perguntar que conflitos estariam então sendo contornados ou resol 

vidos por intermedio dos rituais xamanisticos, no nível da aldeia 

onde ocorrem frequentemente. 

A partir dos diagnõsticos, infere-se que os Kayabi referen

ciam no mundo sobrenatural os problemas advindos do ajustamento ' 

dos indivíduos ãs normas sociais, quaisquer que sejam suas posi -

ções na organização social: enquanto pai e mãe, na relação com os 

filhos recém-nascidos (diagnósticos 3 e 5, p. 114-~. na passagem 

dos jovens ã idade adulta, no cumprimento dos tabus alimentares 

(diagnõstico 5,p.118) e de comportamento indispensãveis ã correta 

efetuação desta passagem, etc. Os diagnõsticos que apontam rixas, 

mexericos e outros conflitos interpessoais (diagnõstico 4, p.117) 

como desencadeadores de sanções sobrenaturais também estão prese~ 

tes. Igualmente, na condição de homem ou mulher adultos e na cor

respondência ãs expectativas do grupo com relação a estes papeis 

(diagnõstico 6, p. 118) :plantar e colher roça, fixar residência em 

aldeia adequada, cozinhar e manter em funcionamento o circuito de 

trocas de comida dele participando diariamente. 

A gravidade das doenças é avaliada nestes termos. A recomen 

dação que todos faziam a A. de que convocasse o pa~é para um mara 

ká que desse cabo das perturbações de saúde do filho - gripes con 

secutivas - devia-se certamente muito mais ã gravidade de sua si-

tuação de desajustamento. Houve outros casos de gripe que foram 

curados com "rezas• e medicamentos sem despertar tanta atenção 

Enquanto homem adulto, sua recusa em plantar uma roça, a dificul-
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dade na escolha do local de residência, os atritos decorrentes do 

envolvimento com uma mulher em outra aldeia, e as consequências 

disto - constantes deslocamentos, sua dependência do fornecimento 

de produtos agricolas de outros membros da casa de seu pai, as 

acusações de preguiça sobre a mulher - introduziam um elemento de 

desordem nas relações do dia-a-dia da aldeia. A maneira de apon

ti-lo, sem transformar a situação em um conflito publico com acu

sações abertas, era falar da necessidade do maraká para o restabe 

lecimento da saude do filho. 

Sobre a relevância social das doenças e das terapias, diz 

Turner: 

"All deaths are attributed to sorcery or witchcraft, but only 
those of structurally important individuals are single out for 
special ritual attention" {"1967:360). 

Como Turner, seria possível dizer que, entre os Kayabi, so-

mente as situações socialmente relevantes são distinguidas com 

atenção ritual xamanística. 

Uma característica universalmente encontrada no xamanismo 

ê a vocação revelada, embora algumas exceções possam surgir, como 

o caso dos xamãs Mundurucu (assim chamados por Murp hy , 1958), que 

herdam seus poderes patrilinearmente. O problema da revelação le 

vou vãrios autores a se perguntarem sobre as condições indivi-

duais e sociais que engendram indivíduos aptos a preencherem esta 

função. De um lado, a hipõtese de perturbações psico-físicas pro

picias aos estados de consciência alterada mostrou-se inadequada, 

jã que nem todos os seres humanos com i ndícios destas perturba 

ções são conduzidos ã posição de xamã; alêm disto, as referidas 

condições não costumam corresponder a nenhum padrão cultural de 

anormalidade, muito pelo contrãrio, as capacidades de contato com 
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o sobrenatural reveladas passam a ser encaradas como naturais 

alguns individuos e socialmente necessárias. Dizer, entretanto 

-que uma sociedade produz tantos xamas quanto deles necessite 

em 

• 
e 

que, em principio, qualquer individuo pode caminhar nesta direçã~ 

nio explica o fenómeno da revelação, que "escolhe" alguns em melo 

a tantos. Acresce a este a dificuldade de explicar porque alguns 

"escolhidos• podem lidar ritualmente com conflitos sociais. 

Turner enfrenta a questão examinando os dados ortundos de 

uma sociedade hierarquizada (Saora) e dividida, onde o xamanismo 

parece funcionar como mecanismo de integração política (1967a:199) 

e de condensação dos valores coesivos menos sujeitos ã manipula

ção por grupos particulares (valores sociais transcendentes, diz 

o autor). Ele investiga as condições em que alguns individuos são 

alçados acima dos conflitos, tornando-se, assim, enquanto especi! 

listas de rituais integrativos, representantes dos interesses mais 

gerais da sociedade. Isto sõ e possivel, segundo o autor, caso o 

xamã se coloque como outeider, caso ele não seja identificado com 

esta ou aquela patrilinhagem e possa "falar" pelos valores so

ciais que unem. Nesta sociedade, os xamãs são recrutados preferen 

cialmente entre os indivíduos de status inferior, para quem o xa

manismo e fator de mobilidade social ascendente e que conseguem , 

por vãrios mecanismos, "desafiliar-se• dos grupos aos quais se 

veriam normalmente obrigados a aderir. Enquanto outsiders, ganham 

a prerrogativa de transgredir certas regras, e transgredindo cer

tas regras reforçam sua posição especial na estrutura (homens e 

mulheres xamis Saora estabelecem vínculos maritais ficticios com 

espiritos tutelares, geralmente vínculos que seriam considerados' 

incestuosos entre humanos): 

"Once again, in another aspect of his social personality, the 
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shaman is placed outside the rules that govern ordinary secular 
life ( ... ) For he is privileged to transgress rules that others 
must obey ( ... ) The shaman or shamanin seems to be a person who 
is in some way extruded from the structured sub-groupings of his 
society, or who voluntary disaffiliates himself from them, and 
who compensates by becoming a representative of the total systell\ 
regarded as a single homogeneous unity• (1967a:l87-188). 

tstasobservações de Turner me fazem pensar na imunidade dos 

pajês Tupinambã, deslocando-se constantemente entre aldeias, mes

mo inimigas, sem perigo de vida. Faz pensar também no pequeno nu

mero de payé entre os Kayabi para tantas aldeias, o que os obriga 

a estes deslocamentos, e na possibilidade de que um morador de ou 

tra aldeia, de certa forma um autsider, esteja em posição menos 

comprometida para investigar o que se passa na aldeia . do enfermo. 

Nunca me pareceu que os xamãs Kayabi com quem eu tinha con

tato fossem objeto de deferência por parte dos demais na vida qu~ 

tidiana, nem que se encontrassem em posição privilegiada no que 

tange is obrigações banais de homens e mulheres. A remuneração P! 

los serviços de cura, a que têm direito, muitas vezes pré-fixada, 

pode liberã-los de algumas tarefas diãrias ou outras, destinadas 

ã reposição de objetos e utensilios mais necessârios. Eles são 

presenteados com comida, cuias, flechas, facas, etc. Outros bens, 

muito valorizados, como mlçangas, penas coloridas, tecidos, 

pas, etc., supunha-se serem acumulados pelos payé, portanto 

"ricos• que os demais. A guarda destes objetos, excluídos da 

deia obrigatória de trocas, se justifica pel.a crença de gu,~ 

rou-

mais 

ca-

-sao 

bens de mamaé, dados pelos homens ao payé e aos espíritos simult! 

neamente. Natural, portanto, que não sejam trocados ou dados qua~ 

do o paye não quer se desfazer deles. 

Os payé , de qualquer forma, têm a prerrogativa de reforçar 

as exigências de cumprimento de certas regras, sempre a poot~rio-
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ri, interpretando os maleficios sobrenaturais como castigos im-

postos aos homens. 

Tendo caracterizado os rituais xamanisticos dos Kayabi como 

terapêuticos e restauradores, ê necessãrio examinar agora porque 

eles estão apoiados em emissões vocais organizadas, musicais ou 

de outra natureza, acompanhados de movimentação corporal, igual -

mente organizada . Naraká e "reza" correspondem ãs duas ordens de 

emissões vocais pel as quais os payé realizam estes r i t uais , sendo 

ambos formas de comunicação com o sobrenatural e cumprindo respec 

tivamente funções predominantemente exorcizadoras e predominante

mente propiciatõrias. Ambos se distinguem da fala. Esta, portant~ 

não se presta ã comunicação com o sobrenatural, embora os payi K! 

yabi possam conve rsar com os espiritos, dura nte o transe (assina

lado antes como uma das formas de contato com o mundo sobrenatu -

ra 1). 

Também isto não e uma peculiaridade exclusiva do xamanismo• 

Kayabi. As referencias ã música, a recitações, a gritos e outros 

tipos de emissões vocais abundam na literatura sobre xamanismo 

ao ponto de se poder estabelecer, como regra gera l , que onde 
• 

hã 

xamanismo hã musica tambem. Infelizmente, não hã descrições deta

lhadas, na maioria dos casos, do tipo de música associada ao xama 

nismo. Os autores sugerem, contudo, que ela funcione de forma se

melhante ao tabaco, ou seja, na invocação do sobrenatural, na in

dução do transe, e, mais raramente, como encantamentos . 

Agindo ou não como mecanismos do transe, os cantos são, em 

muitos locais, uma indicação de comunicação com o sobrenatural 

Observa-se que a música dos xamãs não e composta por nem aprendi

da de homens comuns. Como os demais poderes e saberes destes espe 
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cialistas, ela tem origem sobrenatural - sio os espíritos que, 

nos sonhos ou no transe, cantam no ouvido dos homens. 

Alem dos cantos e de acompanhamento instrumental, encontra

-se na literatura referente ao xamanismo multas referências a 

"sons estranhos" produzidos pelos xamis, durante a cura , especial 

•ente se eles se encontram em transe, que nio costumam ser ldenti 

ficados pelos observadores nem como fala nem como canto. 

Canto e dança são geralmente descritos pelos observadores ' 

como 1nvocatõrios, enquanto que as emissões vocais não categoriz! 

das como musica ocorrem em meio ao transe. 

Entre os Kayabi tal correspondência nio se mantêm. Os espí

ritos são chamados pelo maraká - chamados mesmo, pois o payi can-

ta seus nomes em voz alta e repetidas vezes. A "reza•, por 

vez, não-musical, concomitante ao transe, e também invocatória 

especialmente no inicio da sessão. 

No caso do maraká, os cantos não são apenas invocatõrios 

sua 

• 

• 
embora tenham também esta função. No plano do cerimonial realiza

do pela aldeia, dos interesses da comunidade reunida, cantores,f! 

mil1ares dos doentes, doentes, etc., eles comunicam ao publico o 

que se passa com o payi durante suas viagens de busca das almas 

roubadas, informa se os espiritos estão "brabos" ou não, conta o 

que eles dizem, narra as dificuldades do payi, quem chega, quem 

esti indo embora, etc. No plano cosmológico, ê o próprio maraká o 

meio de locomoção do payi. As palavras musicadas levam-no e tra

zem-no, levam e trazem os espiritos de um a outro n1vel de reali

dade. Afora o maraká, tais viagens sõ são realizadas em sonhos. 

Quanto ã "reza", por mais "estranhos" seus sons aos nossos 

ouvidos, não se pode afirmar que estamos diante de gritos, gemi

dos ou outros. Tudo o que ocorre durante as sessões de "reza• no 
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plano sonoro, e por extensão no plano corporal e no das açoes e 

Intenções do oficiante, obedece a uma rigorosa padronização. Est~ 

aos, pois - e as emissões vocais do paNé são a maior prova disto 

- longe de fenõmenos como histeria ou outros distürbios em que o 

sujeito perde o controle sobre seus atos, falas e movimentos. Hui . . 

to pelo contrãrio, a relação do xamã com o transe ê ativa, tal 

como no canto. O transe e suas alucinações visuais e auditivas 

não assujeitam o xamã. Ele ê senhor do seu transe, sabe como che

gar a ele, como sair dele e como comportar-se durante. Aqui se a

plicam as observações de Mauss, escritas hã mais de 60 anos, so

bre o ritual oral dos funerais australianos: 

"Não apenas o choro, mas toda sorte de expressões orais dos sen
timentos são, não fenômenos exclusivamente psicolõgicos ou fisi_!! 
lõgicos, mas fenõmenos sociais marcados, eminentemente, pelo si.9. 
no da não-espontaneidade e da mais perfeita obrigação" (Mauss , 
1980:56). 

Foi Rouget (1980) quem, recentemente, empreendeu uma traba

lhosa leitura da bibliografia relativa ao transe, sobretudo etno

grãfica, na intenção de extrair dela as indicações para entender 

o papel das diversas musicas nestes fenõmenos, uma vez que sua 

presença e seu poder são quase que universalmente constatados.Sem 

perder de vista a grandeza do trabalho (a literatura foi •ã peine 

survolêe•, como diz o prôprio autor) e as objeções possiveis do 

ponto de vista antropolõgico sobre a validade de uma tentativa 

deste nivel de generalidade, que por força do volume dos dados 

deixa de lado não apenas os detalhes etnogrãficos mas a visão in

terna que cada grupo humano tem das relações entre transe e musi-

ca, a obra justifica-se, entretanto, pelo exame de tantos 

reunidos e pelas questões que coloca. 

dados 

Tendo em mente as inúmeras observações de que a musica de-
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sencade1a o transe, mais ou menos explicadas pela obsessão ritm1-

ca, seus efeitos neuro-f1s1olõg1cos, etc., o autor se pergunta . . 
afinal, quando age a müs1ca? {1980 : 106); que müsica? (1980:116) ; 

que significa? (1980:146), para desvendar os mistérios da eflci -

ela •uslcal nos fenÕ•enos de possessão. Os resultados são incon

clusivos. Vocal ou instrumental, fazendo uso dos recursos sonoros 

ou mais diversos, predominantemente rítmica ou melódica, atravis 

das mais diversas organizações de alturas, hi pouca coisa no pla

no estritamente musicolõgico que se possa descobrir tão recorren

te que permita uma correlação unívoca com o transe. Alêm disto , 

hi os casos de transe sem •Üsica, se• dÜvida •ais raros, e aque -

les onde ela funciona ao inverso, para acalmar o transe e não pa

ra provocã-lo. 

Entretanto, duas caracterlsticas são bastante notãveis para 

que o autor as tome em consideração: acc• l•rando e crescendo. A1~ 

da assim, nada hi na musica ou nestas características musicais ex 

clusivo do transe, e Rouget conclui, com bom humor: 

"Que je sache, l'immense arescendo du Bolêro de Ravel ne provo
que pas hab1tuellement de possess1on dans les salles de concert• 
{1980:133). 

Não hã transe fora dos locais e das ocasiões estabelecidas social 

mente para tal, assim como não hã pessoas em transe regularmente' 

se• que ocupe• posição social em que este e requerido. 

Estas observações de Rouget foram colhidas dos transes de 

possessão, aqueles que roubam sua atenção na maior parte do livro. 

Foram retidas nao sõ como demonstrativo das dificuldades enfren

tadas quando adotada a postura metodológica de buscar correlações 

entre fatos substantivos de música e transe, mas porque tanto 

acc• l • randoe quanto crescendoe , coincidentemente, são fatores que 
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intervêm nas formas de comunicação oral do pa~i Kayabi com o so

brenatural; não quero com 1sto afirmar que eles são decisivos no 

transe Kayabi, mesmo porque: na "reza", cuja relação com o transe 

ê Õbvia, hã apenas crescendo e não acoeZsrando; pelo contrãrio, ã 

•ed1da em que intensifica-se o transe, hã tendência ao aparecime~ 

to de valores duracionais maiores; no maraká, por sua vez, cuja 

relação com o transe não ê tão clara, hã aoosZ•rando no interior 

de cada canto, mas não crescendo significativo. Além disto, se o 

que se procura são evidências da eficãcia destes 2 fatores no de

sencadear do transe, seria preciso encontrar um aocslsrando no de 

correr da sessao na direção do clímax, onde o paHi entra em tran

se, •as isto não ocorre. 

[ difícil crer que em situação onde tantos elementos estão 

em jogo, musicais e não-musicais, seja possível isolar duas ou 

três variiveis musicais e responsabilizã-las pelo transe. As rela 

ções entre musica e transe, ê o que parece se poder concluir do 

trabalho de Rouget, nao estão ao nível dos poderes intrínsecos do 

som musical sobre a constituição psíquica do homem. 

Rouget opera com a distinção conceitual entre transe de PO! 

sessão e transe de viagem. Em consequência, o xamanismo, caracte

rizado em princípio pelo transe de viagem, ê tratado em separado' 

e de forma secundãria, por opção inicial do autor. 

O primeiro fato assinalado por este autor na seção compree~ 

dendo musica e xamanismo e o carãter ativo da relação entre o xa

•ã e a musica (ele faz musica), o que opõe xamanismo ã possessão. 

A musica e os instrumentos de musica aparecem, de acordo com sim

bolismos variados , como o "meio de locomoção" do xamã em sua via

gem (1980:189). Has as musicas que funcionam para o xamã como 

condutoras, seja da sua alma em direção ao mundo sobrenatural, se 
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ja dos espíritos na direção dos homens, sao tambêm muito variadas. 

A importância do texto cantado, narrando a viagem mística, e assi 

nalada por Rouget. Este texto entra como componente fundamental ' 

no processo xamanístico de domesticar os espíritos (assim como os 

Kayabi amansam os espíritos cantando para e sobre eles). Trata-se 

nitidamente na crença em poderes mãgicos da musica1 . 

Com relação aos Kayabi, as relações entre homens e sobrena

tural e entre xamã e sobrenatural, mais especificamente, são vã

rias: o transe de viagem, típico do payé, bem como a crença na 

dissociação da alma do corpo levaram-me a adotar o termo xamã pa

ra caracterizar sua personalidade social. Mas a viagem do xamã não 

ê o &nico meio de entrar em contato com o sobrenatural: na "reza~ 

sobretudo, e nos contatos entre homens não-iniciados e sobrenatu

rais, são estes últimos que vêm ao encontro dos homens (viagem nas 

2 direções). Alguns dados fazem crer que, tambêm no maraká, isto 

ocorre, payé, homens e espíritos cantando e dançando juntos na 

sessão. Finalmente, haveria que se examinar melhor a possibilida

de de possessão, aventada por Granberg e da qual os indícios mais 

palpãveis estão nas rarefeitas informações sobre o ritual dentro 

e em torno da mairók. 

Mesmo a relação entre as prãticas xamanisticas e o transe 

não ficou acertada: a "reza" ê oficiada em transe, fora de duvi -

da; no maraká as exteriorizações corporais do transe não estão 

presentes, mas o payé estã em viagem; no decorrer da sessão ele 

visivelmente entrarã em transe. 

Ao estudar o papel da musica em rituais onde se faz uso de 

1 ºC'est en effet dans la dimension musicale que le voyage se poursuit, d'épi 
sode en êpisode, et c'est la mise enforme musicale qui fournit aux parole~ 
loraqu'il y a lieu, leur valeur incantatoire et magique" (1980:196). 
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plantas alucinõgenas numa população da Amazônia , Dobkin de Rios 

concluiu que a musica servia como uma espécie de ponte entre duas 

realidades separadas. A partir desta conclusão, estendeu o estud~ 

comparativamente, a outras sociedades que empregam ritualmente a

lucinõgenos e formula uma hipõtese sobre a participação obrigatõ

ria de musica nestes rituais (Dobkin de Rios & Katz, 1975): 

•we hypothetize that music, indeed, is not tangential to the 
drug experience, be it for purposes of healing , achieving con
tact with the supernatural, divining the future, for recreatio -
nal or pleas\Jrable effects. Rather, giving the way in which 
hallucinogens cause dissolution of ego boundaries and the conco
•itant biocheniical effects of extreme anxiety - music ~pl4c4e 

~th it8 owri int>licit etructuJoe a ••t of banüte1'8 and patlwJa//• 
through ..,hich the drwg user in a non-Weeurn ritual setting nego -
ti.atee hie wa11" (1975:65, grifo meu). 

O interesse desta hipõtese no caso do xamanismo Kayabi estã 

na possibilidade de se formular uma explicação acerca do papel da 

musica no marakã. Por sua extensiva e rigorosa estruturação , que 

inclui a maneira co•o o conteúdo verbal do maraká serã veiculado, 

contido em padrões ritmicos e melõdicos dados de antemão, reforç! 

dos pela cont1nua repetição, a modalidade musical do maraká forne -
ce um caminho organizado para a expressão sonora e corporal de vi 

sões/audições sobrenaturais e narração de acontecimentos que trans 

cendem a percepção ordiniria. 

No cap1tulo anterior afirmei que o conteüdo verbal do mara

ká e mais importante que seu conteúdo musical. Entretanto , ê este 

conteúdo musical (a forma) que retêm a fabulaçao do payé dentro 

de versos que têm 

As quebras destes 

obrigatoriamente um nümero limitado de silabas. 
- ( 6 'l -padroes que geram compassos r , f' ou terna -• • 

rios) realçam algumas vezes certos conteúdos verbais: como nos 

cantos III (agosto de 82) e XXVIII (05.04.81), onde os nomes dos 
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espiritos correspondem ã alte~nância de compasso e a frases musi

cais com maior tensão melÕdica. A musica do marakã, executada por 

muitos e escutada por todos, organiza os deslocamentos mistices ' 

do payé e socializa suas experiências numa maneira segura e es

truturada, o que impede que elas se convertam em um delirio indi

vidual. 

A afirmação do payé de que, quando de sua iniciação, escut! 

va mamaé cantando no seu ouvido, coloca novamente, porêm no sentl 

do inverso, a musica vocal xamanistica como o meio eficaz de lo-

grar a passagem de uma a outra ordem de realidade. Uma vez inicia 

do, o payé faz uso dos mesmos meios para chegar aos espiritos e 

para coletivizar suas aventuras. 

Episõdios mitices confirmam o papel da musica xamanistica ' 

como locomotor nas viagens do mundo sobrenatural ã terra: Em Como · 

surgiram oe oaraiba (Kupeap conta estõrias II.2, em apêndice), f.!!_ 

ram os pagé rezando que fizeram descer os caraiba que atê então 

-moravam no ceu. 

No sentido sobrenatural~> natural (que os Kayabi ass-0eiam 

vagamente ã direção cêu ~>terra ou cima~> baixo), o maraká -e 

~Üsica no ouvido do xamã, inaudivel para os demais, portanto exp! 

riência individual. Da mesma forma, quando quaisquer mamaé se ma

nifestam aos homens, fazem-no de forma perceptivel apenas indivi

dualmente. No sentido inverso, o maraká toma a forma ritual: can

tado e dançado coletivamente, escutado por todos, as viagens do 

pagé tornam-se muito mais do que um assunto de um individuo; des

ta forma ritual, o maraká ê não somente comunicação do payé com 

o sobrenatural mas deste e dos espiritos com os demais homens. 
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1 . ONZE CANTOS DO MARAKA 

Os onze cantos que seguem estão gravados nas fitas 2 (MARA

KA agosto de 82) e 3 (MARAKÂ 05/04 e 06/04/81, MARAKA 19/05/81). 

Os direitos de utilização e reprodução da matêria gravada 

nos fonogramas que integram este trabalho perteTicem ã comunidade 

Kayabi do Parque Indígena do Xingu. 
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2. LETRAS DOS CANTOS 

Cada canto em Kayabi foi transcrito foneticamente (coluna 

ã esquerda) conforme ditado pelo interprete - Canisio - escutan 

do a gravação, frase por frase(musical). Algumas vezes ele pedi 

a que a gravação fosse tocada adiante para captar o sen t ido. As 

repetições não foram anotadas. 

Na coluna i direita registro a tradução em Português, tam 

bêm como me foi ditada . Algumas observações gerais do interpre

te sobre o sentido dos cantos foram anotadas abaixo de cada um 

deles, quando ocorrem. 

A numeração dos cantos - a seguinte: e 

MARAKA 05 e 06/04/81 - cantos IX a XLVIII 

MARAKA 19/05/81 - cantos I a VIII 

MARAKA agosto de 82 - cantos 1 a X 



MARAKÃ 05 e 06/04/81 

CANTO IX 

E io ie ro a ma 

Qua nü ua ma 

Ei o re a ma 
A va pe typ ua ri mu 

Qua nü ua ma 

Ie ma ra ká oi e ra mu 

E í ia ve e te vê 
. . . . . . . . . . . . . 
Ai o e nu a ma 

Ia ra sing ua ma 
Ie ie -ra vu ra mu ra e 
Ie re sang ua ma 

Ie ie -ra vu ra mu ra e 

Ie -re map run ga va 

Ai u e nu a ma 

Está parado 

Está parado 
O gavião 

243. 

Onde tem muito capim em cima da água 

Vou para de rezar 
Igual a eu (quando ele para de rezar 

o gavião também para) 

Nós dois 
O gavião está triste 

Quando eu fico doente 

Ele está me olhando 
O gavião foi dado para mim (outro 
payê deu o gavião) 

Nós dois parados 



CANTO X 

Ai e ro vang ua ma 

Ie - -ma ra ka no pa ve 

o - -py ta re ra e 
!e nui -ve a mu ra e 

A - -l.U a y no pa ve 

A io a -no pa ve 

Ia - • ru e te a mi 
A io e • nu a mi 

A iu -a .nu pa ve ra e 

Qua nü pé pa u na 
Na ro via ri - - ·-no co l.e 

244. 

- . Ele esta virado de costas 

Quando escuta a minha oração 

Ele está em cima do pau 

Quando eu chamo 
Quando ele está assobiando 
Outro gavião escuta outro 
Eles estão tudo bem (não estão 

bravos) 

Os dois estão assim (dois gaviões 

Quando o outro gavião escuta o 

primeiro 
Gavião de asa preta 

Eu quase não acredito 



CANTO XI 

Wy ra ie ma ra ká no pa vé 

Te ma ra ká a re re cói 
Qua nü ma ra kã ro a ssé 

Ia ru é té nui a o vé 
Qua nü ma ra ká ro a ssé 
Ie mõ é a re ra 
Qua nü i 
'I we myt 

-a mi 
. . . . . . . 

Ma ra ká a re re cói 
Ma ra ká a rau va ré - -o pi vat i py.,ngui re 
Te -- té -pa ye e co re 
A po yt py ngui -re 
o pi - ngui -vat py re 
Te . - - rê· te -ie po py co re té 

245. 

Aqueles bichos que vão cantar 
Aqueles bichos que têm dança 
Em frente de onde eles vão dançar 
Vai ficar tudo bem 
Gavião canta na minha frente 
O que me ensinou 
Onde está o gavião 
Onde tem a parede 
Onde está o gavião que tem dança 
Aquele que trouxe pivat na minha mão 
AÍ fiquei payé grande 
Colar dele eu pequei 
Trouxe na minha mão 
Quando eu soprar na minha mão 

Obs: explicações do intérprete sobre a letra: 

Os gaviões estão escutando enquanto 
frente do gavião, que canta também. 

-o paye 
AÍ não 

-canta. O paye canta na 
tem perigo. Foi gavião 

quem ensinou o ~éa cantar. Quando o payé sopra na mão dele, não 
tem mais perigo. 



CANTO XII 

Ia ca pe va na 

Qua nu ma í ra mi 
A é - - . -te no co ie 

Tei -o ryp cue ma 

A é té - . -no co ie 
-

mu 

-Qua nu ma i t rau a sse 

Tei • -e mi u a na re 

E re • a i -nu i cu e 

Ta - mui pa ra mon goc a o -Ie ca to on ga re ra 

Te fa - ie -o yp re co re 

Ie -. poi e ca o 
Qua - i -nu ma ra py u 

Ie - ie pa . -mo te ie 

Na a ra vi -nu ra e 
Te - - té -pa ye e co re 

Ie ca na vá ia ve ri mu 

E ie pói e ca o -. . -E moi e pa te ie 
-Te ie mo fe ra pa 

- - -Ie mo mo re ra mu ra e 

-ve 

Ele se cobriu 

Gavião payé 

246, 

Mesmo assim eu canto até o amanhe 

cer 
Na frente do gavião 

O que eu rezo 
Quando eu chamo 

Assim que eu curo os doentes 

Assim que rezaram para mim 
Quando eu sonho que está junto co 

migo (o espírito do gavião) 

Aquele gavião que era mait 
Quando ele desceu (do céu) 

Aquilo que vai acontecer 
Quando eu viro payé 

O meu banco 
Que tomou conta de mim -Quando desceu do ceu 
Depois quando eu f ico doente eu 

mesmo me curo 
Quando eu desmaiei 



CANTO XIII 

A . • ~ mo nap l. mo my ru mu 
o io pia . • ri pe 
Ho ron gue t:á mu ru • V1 
Te . • ve VO ru V1 
Qua - . pia ri • nu 1 pe 
Pe a •• 1e • • ie ro pa va re 
Na coa va ne ve .. 1e 
Ie re me . muin t:e • a1 

. 
ve 

Ie llla ra ká pa ve re vi 
Ie • mo t:e a mo ni pó t:ei 
Ve re vi . . 1e 
Pe no • 1 

• V1 

vie 
.. 1e 
o pa 

Eu vou ver t:odo lugar 
Lã no caminho 
Onde eu escutei uma voz 
Uma voz baixa 

247. 

No meio do caminho t:em gavião 
Onde eu quase me perdi 
Primeiro eu não sabia 
Que bom que eu tinha comida 
Quase eu me esqueci como rezar 

ra un Quase morri 
Que bom que nao acont:eceu nada 
Quase deixei vocês 

Obs: explicações do intérpret:e sobre a letra: 
O payé cont:a que conheceu todas as aldeias no caminho. Ele escut:a 
as conversas perto. Quase se perdeu porque era a primeira 
ele andava nest:e caminho. O payé carrega alguma coisa no 
como Kayabi carrega comida, mas não é comida, é espírit:o. 

vez que 
corpo, 

Ele qu~ 
se não conseguiu viver de novo, nunca mais aparecia aqui. O gavi
ão está brabo, ent:ão o payé cant:a para ficar manso. 



CANTO XIV 

Na -. ie -. no COJ. re COJ. 

Wy ra mai yu ru mu 
Qua nü mai yu ru mu 
Ia - té -ru e nui a o ve 
Ia rei. e vé, ia rei e vé -Ia rei ie e 
Te ma ra lcá 

ma ra ne ra mu -ra mu iu pe 
Ia ru é té é té ca tú 
Ie ma ra kã py u ra é 
A py ta me nhe ié 
Ia re ié é, ia re ie é 
A ie mü a ie vá 
Ia re ié en mu nha un 

Ca me sin te é ca tü 
Te ma ra lcâ ra mu iu pé 
E ssa ká rai o vé 

. - -A ie ve te pa ra e 
An ga mu, an ga mu 
A pe pó py u ra é 
Ia ne mói e ra va ú 
Ia ne re re ca o 
A fa o yp ta me nhe ié 

Fa e iP pe no pé 
Pa nhe ia vé 
Te fa e yp i mó me va o 
I mó yu ru mu 
Ia rei e vé 

-va 

248. 

Assim que eu fico 
Assim eu fico amansando os bichos 
brabos 
Assim eu fico amansando o gavião 
Está tudo bem -Para nos 
Quando os bichos ficam brabos 
(Amanso) com minha oração 
Vou pegar 
Para nós 
Estou com medo 
Quando está brabo 
Atende logo 
Eu vou rezar 
Estou vendo tudo 
Assim que é 
Aqui 
Com a asa - -Da doença para nos -Igual ao paye 
Eu conto o meu sonho 
Vou amansar 
Para nós 



CANTO XV 

A ie a viu a ie mon ga o 
Ie ma ra ká no pa vé 
I yu rum a ie mon ga o 
A vu ie ca tú pa nun 

A - -ca to ap ni po ie va 
. -Ia rei e vi 

-Ia ru é té é té 
Ia ne ma ra ká re ru pa 

- -A va o ca ra py pe - -O ma ra ka re ru pa 
A mói e ru ni pó ié iá 
O re ie vi, o re ie ví 
Ia ne re ma ·wa re re ca o 
O ca ra pei a vu -Ia ne ro ca ra re ra e 

249. 

Ele está se arrumando (o pelo dele) 
Quando escuta a minha oraçao 
Está tudo manso 
Fui bem -nos Vou rezar para 
Vai ficar tudo -bem entre nos 
Quando nós rezamos nossa oração 
Aqui onde estamos 
Com oração dele, que ele traz 

Quero amansar 
O que nós estamos criando (mesmo 
que criação, mas é o espírito) 
Dá a bênção 
onde nós estamos 



CANTO XVI 

Na - - -no co qua nu a mi. 
E io -en o a mi. 

Qua - -nu un a mi 
Qua - . -nu si un a mi 
A a - ia - -pe ru e te 
Ia - -ne po a na ra re 

A re -e ma va a mi. 
Au co on na re e map 

A re -e ma va mi. 
Na via -. -ro ri no coi e 
Te - i -ca na va cu e 
E nui -a mu ra e 
A e re ie re 

.. 
COl. 

Te -va e ma iu pe 
Ie -re ma run ga va 

la - - nui -ru e te a o ve 
A vu cu - -l. re e ma va 
Au ie no a ma 
Te fa 

~ -e yp te co re 

a -mi 

-Assim que 

Os dois 
esta o gaviao 

Gavião preto 

Gavião de bico preto 

Está tudo bem 
Que vai nos acompanhar 

250. 

O gavião é dele (de outro payé que 

morreu e está lá em cima) 
O gavião é ao Cabelo Preto (nome 

do espírito) 

E dele 
Não acredito 

O meu banco 
Quando chama 

Assim que eu f i co 

Eu cheguei aonde está (o eavião> 
O que eles deram para mim 

Está tudo bem 
Cabelo Comprido (gavião é dele) 

Os dois 

Quando eu sonho 



CANTO XVII 
. . . . . . . . . . . 
Ia ne a na ra u pé 
A mun ga ty te o re ru vi 
E -i o a ma 

- -Ia ne po a na ra re 
O re ru vi pe no pé 

Ia ru ê tê nui a o vé 
Te a na ra re re có 
I a o vê, i a o vé -O re va em pe no pe 
E i nga ia no vá 
Ca i ma na ve re có 
E rau va e ma ia ne vé - - -Ia ne ra pe u py ia re 
Co ty mon ga o 
Ia ne pói e ca o 
Ne re mi va na ré 
O re ie te ca o 

Co ty í 
Ryp wa iup 
O re ru ri ia no vá 
Pê pói e ca o -E ne pa ua na re 

E ra u ma e nu na -Coa ra po a va ru pi 
- - -Ia ne ra pe py a re 

Co ty man ga o 
-O re ru ri ia no va 

A mon ga ty te o re ru vi 
Pê po py ie ca o 
U yp ma na ve rc có 

2 51 • 

"Quem vai nos acompanhar(cantando) 
De que lado que nos vamos pegar a 
mao 

Daqueles que nos acompanham?" 
Assim ele está falando 
Aquele espírito que vai nos acompa 
nhar 

-Assim nos vamos 
Vai ser tudo bem 
Aquele que está junto comigo 
"Nós tamos chegando" 
Assim ele está falando 
Ele 
Ele 

está com muitos macacos -esta chegando 
Ele vai deixar o sinal 
Vai tomar conta de nós 
Aquele que eu vou curar 
Está tudo chegando 
Ele está falando 
Cotyi (nome do espirito) 
Perna Branco (nome de mulher) 

"Estamos chegando para tomar con'ta 
de vocês" 
Onde o sol nasce ele veio 
"Nós tamos chegando 
De que lado nós vamos ficar 

• 

Para pegar a mão de vocês?" (o espi 
rito está dizendo isto ao payé) 
Tomar con'ta de vocês 
Ele tem muita flecha 



CANTO XVIII 

A vo cu -ty, a vo cu ty 
Ie - ri mo mo a re ra 
Ie -. poi e ca a re ra 
Wy ra fu ta ra ie ma -. gyl. 
E re -. pol. e ca o 
E vi -ne a na ra ra e 
Tei e -. poi e ca o 
Na . -nu a ra vi ra e 
I - vi -ra vo a ra e 
Ia ne -. poi e ca o 
Ve vu mi nu -a re ra e 
Ta ra ca to -a -nui a o ve 
Ie mo -. gyi -ra e 
Fa -e YP nhe . -ta me ie 
Ai - ie -· e ve re COJ. 

I -wa e ma pe no pe 
I - i -a ne re, a ne re 
I e ra vu -a re ra e 
Ta -. - . -pol. e ca nui a o ve 
Eioama 
Ia ru é tê nui a o vé 

Cabelo Omido 
Eu sofri 
O que tomou conta de mim 
Aquele caçador (Avucuty) 
Que toma conta 

252. 

-Aquele que vai acompanhar voce 
rezar 

Eu fiz reza pra mim mesmo 
Aquilo que vai acontecer 
Aquele doente 
Vai tomar conta 
o neto dele 
Que vai dar a bênção 
Assim que está 
Eu sonhei 
Assim que eu fico 
Quando eu cheguei 
Nós (payé + os espíritos) pr~ 
cura doen'te 
ºEu vou tomar conta'' 
Assim que ele está falando 
Está tudo bem 



CANTO XIX 

Wy ra fu ta ra ie ma gyi 
Na no có ie ma gyi 
A ru é té nui a o vé 
Te fa i y a re ví 
E nu i na pe no pé 
A ru é té nui a o vé 

-E te ca o pe no pe 
Te ca na vá ia ve ri mu 
ra e yp ta me nhe ié 
Ai e vé ie re cói 
E ssa ca ra i a vé 
I mó mui run e te co ré 
Wy ra fu ta ra re nu i na 
Ia rei ie pói 
Te pa yé é té 

e ca o -co re -A ma e re ssa ca 
E -ta mui e te co re 
A e ssá ta me 
Ie pói e ca a 

nhe ié -re ra - -A va o ca ra py pe - -O re py tum no co re 
E i nga ia no vé 
Po ron gy ta o ia ne vé 

Caçador 
Assim que ele está 
Está tudo bem 
Eu sonhei 
O que eu chamo 
Está tudo bem 
Assim que eu fico 
Como era o meu banco 
Eu sonhei 
Assim que eu fico 
Eu estou vendo tudo 
Quando eu procuro 
Quando chama o caçador 

253. 

O que vai 
Sou payé 

-tomar conta de nos 

O que eu vejo 
Onde está 
Eu vejo tudo 
Aquele que tomou conta de mim 
Neste lugar 
"Nós somos muitos'' 

Assim que eles falam 
O que eles estão falando 



CANTO XX 

o ri i 
.,. 

re ru a no va 

o .. 
te ro ie ca o 

E i ia -nga no V~ 

Ta ca pe ap, ta ca pe 

Va - . ca pe a Vil ma gyi 

Ca ... . 
,'L a V1 mu 

Ve 
. 

e ma va a ve ri mu 

Va - . ca pe a va ma gyJ. 

ap 

Nós tamos chegando 

Tamos chegando 

2 54. 

Assim que ele está falando 

(pelo no peito) 

Tá enfeitado com pelo de macaco 

no peito 

Cabelo de macaco 

O que ele estava criando (macaco) 

Enfeitado com pelo de macaco 



CANTO XXI - letra incompleta 

Ia - tê -ru e nui a o ve 

Ic 
. -ro wa ro wa ie va 

E te ca o 
... 

pc no pe 

A - -va o ca ra PY pe 

Wy ra f u tat: 

Ma roa ka l'.'e nu a. ma 

Ié -yu ru a re ra e 
Ic -mu e u a ma 

E 
.,,. 

re u a ma 

E i na ei -co o pe 

Te 
... 

a na ra ta rc. co 

I 
... . ... 

a o ve, J. d o ve 

Wy f u ta 
. ... 

ra ra ia ne ve 

Oi nha 
. ... 

e nu ie o pe 

Tudo bem 

Eu estou v·rando de costas 

Assim que eu estou 

Neste lugar' 

Caçador' está falando 

Está rezando na minha boca 
Estâ me ensinando 

Assim que eu estou falando 

Aquele que vem me acompanhar 

255. 

Caçador está falando o nome para nós 



CANTO XXII - letra incompleta 

Na ro via ri no có ié 
I u e nu a ma 

I a vi va o 
o ie -va a va mon gy 

Wy ra f u ta -a ie o pe 

Yu -ru a. wy 

E ie a ve e te -ve 

Ie - ,,,. 
mon gy ra mu ra e 

-. - ... 
Ta lC poi e ca noi a ve 

Ia . ... 
ne a na1: nu1 a o ve 

A - • ... tê a pe .i.a t'.'U e 

Ta - . -ca tu a nui a o ve 

Ia ne re tá nui a o vé 
-Yu ru a wy 

256. 

-Eu nao acredito 

Os dois 
~ 

Esta arrumando o pelo dele 

Que tem cabelo no braço 

Caçador está falando 

Boca Flechada (nome) 

Igual a mim 

Assim que está 

Tomando conta de mim 

Aquele que vai nos acompanhar 

Está tudo bem 

Eu vou limpar 
... 

Onde nos estamos 

Boca Flechada 



CANTO XXIII ~ let~a incompleta 

Ku pé a wu 
-Nga re vi ret nga ra e 

A ie ie 
.. 

t"O ca o pe 

Wy ra f u ta ra ie - . mo gyi 

A 
. 

re Vl. re nga 

o ie nha 
. .,. 

nu ie o pe 

Pelo Nas Costas {nome) 

Irmão dele 

257. 

Assim que ele botou o nome 

Assim 
.. 

caçador que esta o 

Irmão dele 

Falou nome dele para mim 



CANTO XXIV 

A íe -po pe tec ia ne I'e pe.i a na 

I i 
.,,,, - ia • co co l. nga va ne re pe1 a na 

I té .. 
po pe. nga va 

A - . - - . . 
a pe ia ru e te 1a ne re pei a na 

Ie wi 
.. 

ca ;r'Un ga va rie 

A 
. 

tu 
. . 

WU1 e ca pa nu ia ne re pei a. na 

Ma ka 4 ka 
.,. 

ia pei ra l ma ra .l. ne re a 

Ia 
... ... . . 

ne ca V .l. run ga va re. ia ne rc pci 

Wy f u ta 
. - . ra ra ie ma gy1 

Ie - . .. ,.. 
ie 

.. . 
mo gyl. no co ra e mo gy:t no co 

na 

a na 

.. 
ra e 

Está ba.tendo palma 
,.,, 

Ele es~a alegre quando e-

le vern 

Ele estâ batendo palma 

Está tudo bern 

Quando faz mingau para mi.r 

Está muito bem 

A reza 
.... 

Quando ve o mineau 
Caçador 

Assim que está 



CANTO XXV 

Ca a wirt poj y 
~ 

O ma e ma ia ne ve 

Mu tum wai 
..... 

u yp -ve re co 

Ai u yp ve re có 
.-

1 e wa e mi pe no pe 

A a iê a ie ca tú 
-A man cua ra y 

... -Te ne re cua vi pe i pe .. ~ O ~e ~e co ra mu ra e 
... . .. 

Ca a wyt ~a mo mo ie u 
.- -E ro po ra nu pa 

Ma na mu ie vê ne ~u yu a 

Somhra Muito Feia (nome) 

El e chegou 

259. 

Ele tem pena de mutum na flecha 

Ele tem flecha dele 

Eu cheguei 

Cheguei ao meio - dia 

Quando chove e tem sol 

Vocês não sabem (que nós chegamos) 

Quando nós chegamos 

o Mato Escuro 

Ele está pe~guntando 

"Cadê sua flecha?" 



CANTO XXVI 

Ta f a • rei up 

Na - . -. no co 1e ma gyl. 

Wy f u ta 
... ~ ra ra ie ma gyi 

I 
... .. 

te 
... 

mo my run co re 

Pe ie - -~ ... té -po py1 e co I'e 

Te ... .. tê -pa ye e co re 
Oi . -e ~o ca 1e o pe 

Ie mu nha na re ra 

Ie 
.... ... ... 

poi e ca a re ra 
Tei 

... .. 
i te 

... 
e po py co re 

E 
. -nu 1. na pe no pe 

Tei e poi e ca o 

Tafareiup (nome) 
..'!' 

Assim que estâ 

Caçador 

Quando eu vou procuI'ar 

Eu assobio 

Viro payê 

260. 

Quando ele fala o nome dele para 

mim 

Aquele que veia atrás de mim 

Aquele que tomou conta de mim 

Quando vou assobiar 
Quando chamo 



261 • 

CANTO XXVII 

I - - .. 
Tem muitos py tum no co ra e 

Wy f u ta . .... 
Caçador ra ra ie mo gyi 

Y.u .. ., 
Boca Riscado (nome) ru py a ri 

o py tum no - .. 
"Nós chegando re co re estamos 

o . 
te roi e ca o Tomar conta de vocês 

o ... 
Neste lugar l'e poi e ca o 

A - - Está tudo bem'' va o ca ra py pe 

Ia ru 
... ~ - • e te e te 

Ohs: Explicação do intérprete sobre a letra: 

Muitos caçadores vieram visitar na aldeia 



CANTO XXVIII 

Yu pi . ~ 

l'U ni mim 

Ai 
.,, 

te 
.. 

a u l. e ve 

Ai . io -e ro ca 1e pe 

Wy f u tat ai 
... 

ra e mo gy1 
Wy w 

nhí nha tá te ni ra si i ,e cu mu 

o ie nha . -mu ie o pe 

u ..... 
i nin ie nha tat yp cu 

Ie tê i - ia iu -a po pe 
Ie - -ro y rum gyp 

Ie i -nun ga co e 
Ie nhe -pa run ga re ra 
Ie 

... . 
mo ri a :re ra 

Te ~ 

ia . . .... 
ca na va ve ri mun J.e re CO.l. 

A 
~ - ~- - ie 

.,. 
e a te ve pa :i.e ve co ria pi 

.,. 
po 

262. 

Boca Pintada Preta Com Pon

tinhos (nome) 

E· outro 

Fala o nome {ele falou o no 

me papa o payé) 

Tem muito caçador 

Parece garça que vira gente 

Que fala o nome 

Aquela flecha pintada vira 

gente 

Eu digo isso 

Aquele que faz flecha para 
mim 

Isto que me deixou doente 
"'" mun O que me fez virar paye A 

. 
te 

.... . - - kâ ie ve pa 1e ve o ma ra ra 
Te 

. .. • pe ie 1e ve ia vu 

Ma ra ká te co ra mun 

Ma ra ká re ru a mun 
Pe 

. . .. • ie ie vi ie o ra mun 

Pe ie . 
nha ie mo co a un 

Te ..... 
ie - ia 

... 
pe 1e ve o 

Ie - ~ 

re co ra mun ra e 
u .. 

chi 
.. . 

nhã YP nin ie cu mu 

Ie - - . - . -mo mo r'l. a. ve te ni. po 

o ie ro c::a ie io pe 
Ie i 

... .... ~ 

ra ty a PY a re 

• -tat te n1 po 

O que me fez sofrer 

O meu banco eu vejo no meu 
sonho 

Vocês vão sentir quando eu 

desaparecer 

Vocês vão se lembrar da dan 

ça que eu fiz 

Vocês vão falar 
Da dança que eu vou fazer 

Quando eu desaparecer 

Vocês vão dizer que só ele 

fazia alegria quando vivia 

Vocês vão falar de mim? 

Estou vivo ainda 

A Flecha Que Faz Barulho eu 
... 

digo que e namorado 

Que me fez sofrer 

O que cu disse que fala o nome 

No punho da minha rede 

Ohs: explicação do ºntérprete sobre a letra: 

O payé 'está dizendo; .. quando eu morrer vocês podeni lembrar da festa 

que cu fiz para vocês; vocês vão falar• de como cu f i 7:; como eu estou 

a~ora can ando; vocês podem lembrar de mim quando eu for emhora". 



CANTO XXIX 

A ia u í e te vê 

Ty ma ia wat 

o -mo my l'U na mu 

Ve ta mu na mu ra 

ra 
-e 

To .... ..,, 
noi u y u ve te 

I - + ... 
py 1 tun no co ~a 

Te - . -ca na va l. co e 

-e 

.. 
a o ve 

.-
e 

tei a wa can i 
.... na co e 

263. 

Tem diferença do outro 

Desenho de Onça Na Perna (no 

me) 

Quando eu vejo no lugar onde 

ele está 

Onde está o espírito 
Quando eu sonho eu falo o no 

me do espírito 
Tem muito espírito 
Meu banco e meu apito de os

so 

Ohs: explicação do intérpre~e sobre a let~a: 

Peá está dizendo que o banco e o apito são o pai dele, porque pai dele 

cantava igual p-rimeiro. Ele não diz o nome do pai dele,, diz 1
'0 meu ban

co". Ele chora quando está cantando porque lembra do pai dele. Pai dele 

era payê. Cantava igual a ele, parece. Não foi com o pai que ele apren

deu. 



CANTO XXX 

Co ca ty wat 
. .. 

a l. po 

Coat ... 
da -son ga Vl. e 

O ma ia 
.. 

e rna ne ve ra 

Wy f u tat 
... ra ra ra e 

'?u a ca .. 
pe un na VJ. 

Ma ra ká re ro pá ra é 
?u a ca pe un na vÍ 

.. 
e 

.. .. • ' .-!# Ie mo mo ri a re ra o ma e ma ia ne ve 
~ ~ . . 

A va o ca ra py pe o ma e ma ia ne ve 
Ka i a ca pe un a ~a é 

Deste lado 

Çnde o sol aparece 

Está chegando 

Caçador 

Pau Preto (nome) 

Onde estão rezando 

Pau Preto 

264. 

Que me fez sofrer quando che

guei neste lugar onde estou 

rezando 

Neste lugar onde estou rezan

do 

Macaco Com Peito Preto (nome) 



CANTO XXXI 

A a mo 
.... ... .... 

va em 1e te ie 

Te 
... tê . -ca na va 1C 

Te 
.., 

ca na va re ro ca. re ra 
Iu • ia po ri wa ra 
E 

.. 
ro ca pe no pe 

A f a e yp ta me nhe ié 
... .. Nga ra ca pe a re 

-· -Ie poi e ca re ra 

Ca ra mun ie re cói 

~65. 

Está chegando em frente de mim 

O meu banco 

Dei nome de bicho pro meu banco 

Desenho De Onça (nome) 
... Eu falo o nome para voces 

Eu sonhei por isto eu falo 

O peito do espírito 

Isto que toma conta de mim 

Estou aqui 



CANTO XXXII 

Ie a 
~ 

va pa CU.l. e 

o pi - . -va py ie va 

Ie a va pa cui e 
- .. 

Ie mo mo :ri a ni po o 
... 

O PY nga mu 
Wy ra can ga ve 
Wy :ra fu tat ve 

I mon gue ta o 

Ie e re ca o 

.,,. 
re co 

-re co 

Ma ran si pó a ie vê 

-PY 

Ma ran i py i cã pe no pé 
~ - . -Ia ru e te nun ia o ve 

Moi e rum qui a ie vé 

nga mun 

266. 

O meu cabelo está pendurado (es 

condendo a cara) 

Vou pegar o espírito 

O meu cabelo está pendurado 

Eu vou sofrer um pouco 
Quando eu pegar 

.. J -Esta com osso de passaro 
O caçador está 

Está conversando comigo 

' "Como que vai ser? 

Como você vai pegar? •t (mamaê) 

Vai ficar tudo bem 

Vocês vão amansar (o espírito) 



CANTO XXXIII 

O rê e vê 
Pe mo e re san guê qui a ie vê 

Te ma e nun qui é 
Oré e vê 

. . . . . . . . . . 
Oro - . tâ - -mo my 1 ni po a re 

Pe ~ 

Pe 
.. no 1., no l. 

An 
... ... ga ve V1 pe no Vl 

Moi - -o rum ra a ne pe no pe 

E ká -:ro ma ra o pe no pe 

Pe mut - - . . 4' 

san gue e qui a 1e ve 

o -re e ve 
o ... 

mo va vac nga va 

Tu - . ~ 

ca na Vl mo ra. e 

Pe si - -ma na coat ca ne ve 

Py • -1e pe no pe 
.. -A o pi vat py ie ve 

-Te ca o pe no pe 

Pe 
. . - -ma 1. num qui e e 

Ie ni 
... .... 

te po a py 

Ia rei 
.,. 

e Vl. 

Pe coat 
.. -ma na ca Sl ne 

Moi e -ru mo pe no pe 

E 
.... 

re ca o pe no pe 

Na . . .-ro via ri no co .l.e 

Mon gue tao e re ca 
... 

o pe no pe 
o - -re e ve 

I - ..... 
ta -mo myl. o pe no pe 

Wy f u pi -ra tat va.t pe no pe 

I 
.. ... 

PY o ca pe no pe 

o pi 
... ... 

i - ,; 

vat py y ca pe no pe 

Nan -~ - -a e COl e re a 

Pe ... 
qui . -mur san guc ai e ve 

Ore 
... 

e ve 

o .... - ni - . -py y po ie va 

Pe -no pc 

'l'e - -ca ua va 'r'é:I va sse 

Mo - . ta -myi o pe no pc 

267. 

.. 
EntI'e nos 

'4, 
Tem que tomar cuidado com o es-

., .. 
p1r1to 

Vocês têm que cuidar 

Vamos ficar com eles 
-Eu falei pra voces 

Primeiro vou amansar pra vocês 

(depois o pessoal tira) 

Vou rezar pra vocês 

Tomem cuidado ao tirar (tira 

bem, segura bem) 

Ele está balançando 

Penacho de tucano 

Não deixa ele voltar mais 
-Vou pegar para voces 

Vou pegar o espírito 
Para vocês 
Vocês vão tornar cuidado 
Eu que vou pegar 

Para nós 

Não deixem ele ir embora 

Vou amansar 

Vou peg~-

Quase não acredito 

Fico conversando com o espírito 

Ele está falando (comigo) 

Vou deixá-lo ficar aqui entre nós 
Espírito de caçador 

Vou pegar 

Vou pegar o espírito 

Assim que eu falei -Esta com colar 

Tomem cuidado quando tirarem da 

minha mão (pega direito) - -Vou pega-lo para voces verem 

Em frente ao meu banco 
-Vou de ixâ- lo aqui para voces verem 

Vou entregá-lo na mão de vocês em 

f ~ente ao meu banco 



_., -- .- # 

I mo myi ta o pe no pe te ca no va 
-ra va sse 

Ian ia vu ri co ra é 
.... A mut ra ve e ma mum 

-Ie o pe 

A ie mo a en ta me nhe ié 

A ie 
... 

mo a en ie te ca o pe no pe 
-Te nha te nha na te ca o pe no pe 

E te 
... 

re ca o pe no pe 

I 
.,. 

ie ky i u 1. a o 

Ia e ty co ra mun 

Yu ru ca ru e co ra mun 

Ie 
.. 

tec 
. .... ... ... 

mo pa ie ve ra e 

Pe 
.... • -ie mo a ern ca SSl ne 

Mói - ni 
.... 

e rum ra ne po ie 

E -re ca o pe no pe 

268. 

Isto muito ruim 

E se não tirar da minha mio 

Eu fiquei com medo 

Eu fiquei com medo de não escapar 

Estou correndo perdido pdra to

dos os lados .. . 
Tenho medo do esp~rito 

Está avisando 

Está mastigando urna coisa na bor "1 

E vou sofrer 

Vocês esperam um pouco 

Não fiquem com medo 
Deixa eu amansar primeiro 

Obs: explicação do intérprete sobre a letra: 

O espírito está brabo; está avisando, mexendo a mão e mexendo a boca, 

mastigando, está querendo matar a gente; o payê diz para tirar o es

pírito da sua mão, para não ter medo . 



CANTO XXXIV 

Te a f o cai i a i pó 
Cui cui ra mun 

A po y rai nó ra mun 

Na ro via ri no co ié 
Mo .... ... 

myi. 'ta o pe no pc 

I - i 
... 

po y po ca 

Wy f u i 
... 

ra tat l'a va 

I 
.. 

i 
,.,. ,,,,. 

py ca pe no pe 

Te . - - tê ... 
pa ie e co re 

Py . ... -l. ca pe no pe 
A po 

.. 
yt a mu ra mun 

Te - -. ... "" .. 
mo myi ta CUl. ou l. 

E - . - ,.. 
e ssa ia o no e 

Ia rei rim -a a o pe 

Ie pe sa o cat ia ô 
A e an gá no cói é nun 

. -Pe ma na coat ca ssi ne 

Ia 
.. ... -e an ga no COJ. e nun 

A 
.... ~ 

pai an ga va mun 
E 

. 
l. ma na o ca ra mun 

.,. 
Ma ra ka re ro ra mun 
Mo - . tá . .. 

my1 e m1 re 

269. 

Estou escutando um grito no meu ou 

vida 
... 

Esta gritando dando aviso .. . 
Quando vou pegar o esp1r1to 

Quase não acredito 

Vou deixar aqui 

Quando vou pegar o colar 

Este caçador ê muito mau 

Vou pegá-lo 
... 

Sou paye .. . 
Quando vou pegar o colar do esp1ri 

to 

Vocês pegam deles 

Vocês vêem 
-Para nosso avo 

Vocês vão mostrar 

Bem que eu falei "não deixe ele ir 

embora" 

Ele vai virar feiticeiro 

Quando el1e for embora 

Ele está levando sua oração 

Se vocês deixarem ele ir embora 



27U. 

CANTO -XXXV - nao transcrito e nao traduz"do 

CANTO XXXVI - não transct•i to e não traduzido 

CANTO XXXVII 

Na vía ri -. ... 
ro no COl. e 

o pi - - -vat py y ca 

E 
.,,. 

re ca o pe no pe 

Moi . -e ro via ro ca 

Ma . - vei na cai e 

A 
. -re l.e vi 

Ia 
..,, .... .. 1 ... . ru e te ni po 1 01 

o - .,. 
y wa nga a pa 

Ia 
.- ... 

te 
. .. • â • 

ru e ni po l. OJ. 

Ia 
.. 

ne Vl. 

Cue pê te ni pó i Ói 

A fu ta · va te rerói 

Ie - ri 
.. -mo mo a re ma 

I - -an can mo y e ca 
E 

. .. re va o ia ne vi 

E 
. .,,. -ro1 e ta ia ne Vl. 

Pe "" da pei a mun va. e .. ... 

_. 
e 

a 
Mu an gy ru pi e I'e va 

A f a 
... 

nhe 
. .. 

e yp ta me 1e 

Te 
,,. 

ca o pe no pe 

Ia - té ni ai 
... 

l'U e o ve 

Iu . - • .... . .... 
a vu :i.e n1 po 1 01. 

E i 
... . ... 

ro yp e ru ri re 
Ia ne re é oi é vi ré 
Cue pé te ni pó i Ói 

A fu ta pa re rói 
... . 

E ro y a 1 ga e ga o 

Qua nun I"'U via ra ~ .. 
Qua -nun pa ra o a 

E 
... - .-

ro 1. y pa ia ne V1 a 

vi 
.. 

pe 

Fa - nhe .. -yp ta me ie 

ia 411 

na ne vi 

o 

.. 

muan o na 

Quase não acredito 
, . 

Vou pegar o esp1r1to 

Deixei ele ir embora 

Entre nós 
Ele vai embora tudo bem 

.,,. -La no ceu 

Ele vai embora tudo bem -Entr-e nos 

E vai embora prá bem longe 
Com comida que ele tem 

E vou sof:rer 

E pegar a cabeça 

E levar 

E naquele lugar onde ele vai ficar 

Ele vai mudal' 
Aquele lugar pa~a onde ele vai mu

dar 
E o remédio que ele vai levar 

Eu sonhei 
Vai ficar tudo bem 

Acho que ele vai embora 

E ele 
... 

vier se nao 
. . 

Ele nos Vl.U e desceu aqui 

Mas • embora para vai 

Com comida dele 

E cantando 

Gavião grande 

longe 

Gavião que come gente 

Vai descer noutro lugar 

Quando eu não sonhar 



CANTO XXXV III 

Ni pó i ua ma 

Ai e ro ua u a ma 

Ua y ra mu ri ré 

2 71 . 

Ele está com ve~gonha 

Ele está virado de costas (o ga

vião) 

Ele mandou o filho dele 



CANTO XXXIX 

A 
. ,.. 

e nu J..e pe no pe 

Na nhe ie -mo ra e 

Wy f u ta 
... 

ra I'a pe no pe 

Ka 
,, .. .. 
1 an o co re ve 

Ia va mun 

Te • -cua ve ra te ni po 

A 
.,. 

o an ga ve Vl.. 

o ie nheng 
.. 

o re ve 

Ia va mun 

Wy f u nha 
... 

ra tat pu re 
I mo nhe en ga e re ca o 

Ia 
... -ne re nu ne 

Ni 4' .... 
co a vi o re ve 

Ia va mum 
... - .,,. 

O re wy ra pa ra re 
Ve y -map ve re co 

I nhe -ma en ga o re o pe 

A 
. - ie 

.,.. . 
ie ve re C01 

Tei 
... 

a py a ra un 

Na -no a ra a re ra e 

Wy f u 
... ra ta ra re ria e 

A vu 
. -an ga ne Vl. o re ve 

Noi o " .. 
co a. V .1. o re ve 

E 
... 

ta ra pyi o e no a ma 

E 
... 

no a ma a e o pe 

A - -o wy ra pa ra re 

Na nhe en ga e. re ca o 

A va " i nhe ran ga ve vi en 
... 

gy 

272. 

Vou contar 

Não contei tudo para vocês 

Caçado~ eu não contei 
~ ti: .,,. .. 

Nos vimos o esp1rito do macaco 

Vocês falaram 

Isto é onde estava 

Ele falou 

Vocês falaram 

No punho do arco 

Falar 
-Na frente de nos 

Isto nós não vimos 

Vocês falaram 

Com arco 

Ele está com bicho 

Ele falou (o espírito do macaco) 

Assim que eu fico 

Eu vejo tudo 

Falou bem em nossa frente uma voz 

E nós não vimos nada 

Eu fiquei parado 

Ficou parado prá gente 

O arco 

Está falando 

Falou bem em frente de mim 



C.ANTO XL 

Ai e p5 p~i tet ve ri c5 
Ve re cô a ve ri pé ra é 
Ai e pó pyi tet a ru vi 

Ere coa vet a te ni pó 

E ra mun 

Wy ra fu tat a ru ví 

I po py tet a ve ~i pé 
I a va mun 
Te coa vé ri pe ra é 
I pó py tet o re vê 

Wy ra fu tat a ie mo gyi 
Ka 

.,. .. 
1 mu coe :re ve 
- -? po ma ta mu o re ve 

E -te cua ve ra. te ni po 

Wy f U tat 
. - . ra a ie mo gyi 

I ma f ua ve ra ni -te po 

Ie • - . .,,, 
te a 1. po a l..U pc 

Te 
. .. . 

cat ie o pe i.e mo vo 

Ma f u a 
. .. 

ve ri pe 
Ma . • . -.l.U l a ve ri pe 

... 
O nhe en ga ie o pe 

Ai no vu cat a mu ie vé .. 
Mo ma nha mu o ie e 

. -Ma f u a ve ri pe 

~ pó e cuy i ta ve ri pé 

A iu e "re ca o 

a 
.,. 

re re ve e V1 

273. 

Está chupando o dedo 

Onde estava 

Está parado chupando o dedo 

Onde estava falando 

O caçador está parado 

Onde estava aquele que chupa 

o dedo dando sinal 

Escutamos um barulho de chu

par o dedo 

Onde tem muito caçado~ 

Escutamos o barulho de maca

co longe 
. ..,. 

Estava puxando o cipo 

Onde tem muito caçador 
... 

Onde nos fizemos barulho 

Eu que falei isto 

Onde escutei um barulho 

Onde fizemos barulho 

Onde nós botamos para correr 

(o espírito do macaco) 

Falou comigo (o espírito do 

macaco) 

Escutei 

Eu vi 
Onde fizemos o barulho 

Puxamos o cipó 

Ond~ estão os dois 



CANTO XLI 

Na - . M .... . 
na COl. ie mo gy1 

Wy f u ta. íe -. ra a mo gyi 

Ie ma ra kâ 
... 

no pa ve 

1 4 • • • • ~ • • • 

Ia ru é té 1 e mo gyi 

. . . . . . . . . . 
-Po ie ra mu ra e 

. . . . . . . . . . 
Ie pa nhe ga ru na re ra 

Ie mu e a re ra 

Ie ma ra kâ run ga re ra 

274. 

... 
Assim que esta 

Tem muito caçador 

Quando ele escutou minha oração 

Está tudo bem 

Es~á tudo parado 

Ele f cz oração para mim 

O que me ensinou 

O que me ensinou a rezar 



CANTO XLI I 

Hói ie fu tat ia viu a vu ié 
Te ma ra kâ pe no pê 

. . . . . . . . . 
Wy ra fu tat ra vi ra ê 

A môi a py ru ia vui ia vui ié 

• • • • • • • • • .. 
Ie te ca pa va mu ra e 

Môi a py ra o pe no pé 

. . . . . . . . . . 
Mói - ia .. • vui 

. ... 
a py ru viu ia 1e 

Te ká .-
ma ra pe no pe 

A ie • ia vui ia . 
* -nu1 e VU1 ie 

A • • • -l. nun ia VU1 a pe no pe 

Pe 
. ... 

ie te 
... 

1e e ca o ve 

Na . ... 
re nui a mu ra e 

Na ie tui ie 
.,. 

ca ra ºª ne 

Pe - .. 
ne e ne 

Nga nha -l'e mu mun ra e 

• ••••• • •• w t 

Eu vou fazer outra oração 

Minha oração 

Com caçador 
-Eu vou rezar outra oraçao 

275. 

Quando está todo o mundo aí 
Vou contar outra 

Estou falando outra palavpa 

Minha oração 

Vou contar 
... 

Vou contar para voces 

Vocês todos diante de mim 
Quando eu digo o nome 

Senão não vou conseguir 

Senão nao vou saber 

Quando eu chamar o espírito 



CANTO XLIII 

... • # Na no co re ru ri ve 

o . -re l.Up e ssa ca 

E 
.., .... -1 ma l ra wy 

Ma 
., ~ ., 
1 ra wy, ma 1 ra 

o . -re l.Up e ssa ca 

o re ru ri e re ssa 

En tu -ca o ca -E re ca o pe no pe 

Au te pe re co e 

Oi e ví 
Pe re co re vi 
Ma i ra wY 

.. 
wy 

-ca 

U yp u y a vê cu nha mu tat te ni pó 
A e ra mun 

... -Uai a yt e ssa ca 

o . -ma e ma ia ne ve 

o re ret mo ra mup e ro ra un 

o rei - - -a ve te ve 

A 
. 
ie mo a e ma 

Oi e u ua re ra é 
.,. 

A cua cup o re vi 
... -Na mo me a 1 o re ve 

E • 10 a ma 

2' ie -nga o re vc 

Ha 
... .. ., ... 
1 ra wy 

' 
ma 1 ra wy 

'ri .. 
e nga o re V1 

Na .. ... 
mo me o 1 o re ve 

o ma ra ká re. ro va e ma 

Si - ie - noi -po ca a o ve 

276. 

Assim que nós viemos 

Viemos pava ver nosso 

Mait vem aí 

Mait que vem, Mait que vem 
Viemos ver nosso 

Nós viemos vê-los 
Para curar 

Ela está aí 

Entre nós 
Mait vem 

Flecha 

Veio para ver a filha 

Chegou 

Quando chegou 

Parece gente 

., . 
a noticia 

Com filho dele 

Não quer contar 

Eles não contaram 

Assim que ele falou 

Ficaram com medo de nós 

Mait que vem, Mait vem 

Ficaram com medo de nós 

Eles não contaram 
-Vieram com oraçao 

Para tomar conta 



CANTO XLIV 

Na no có i mo gyi 

An gue re mu ie mo gyi 

Na nu a ra ie mo gyi 
O ma e nu na 

.,. 
Ia ne re e re 

. . . . . . . . . 
A 

Ai e ro ca ia ne ve 
-. . -Tai a ne I'O ryp ia o ve 

An ie ... 
gue ra. mo gyi 

Ie • -. poa na ra .i.e mo gyi 

Ia -ne ra o ryp co e ma 

Ia ne re coat ra re ra 

O ma e nu na ia ne ré 

ia o 
.. 

ve .. 
e 

277. 

Aqui que fica 
,,. ,.,. 

O que esta ai 

o que cuida 

o que cuida de 
.. 

nos 

o que fala o nome 
..,. 

Que reza ate o amanhecer 

Assim que fica 

O que me acompanha 

Nós rezamos até o amanhecer 
Na porta 



CANTO XLV 

Ei e eng oi et ie 
... 

va 

Ie ká et -ma ra 01. e va 

Te -ma e ma pe no pe 

Ei et ie -e en ga 01 va 

Ap - .... 
a va o ca ra py pe 

E 
. -en ga ia no va 

o ia 
... 

ma e ma ne ve 

Ie uin 
... 

ca nga va re 
Na tu 

.,. 
i 

... 
V.l. ra e 

Ia • ... . • .. 
ne ia mo gy1 n1 po 

o ... - . -re pyi tum no co re 

I 
.. 

po py ngue e ma mun 
Ie mo a na e e ra mun 

Ie ia -va e ma ne ve 

o . ... 
rai u a va 

Mo . -ziai u u u a va 

Ie ká iet . ,.,. 
ma ra ie va 

Pe ie . . .-pe .ie 1.U a va 

a - - . -re po py l. ca 
Pa nha -ve u e te ve 

A 
. ... 

e en ga. ia no va 

• - -ia ne sse 

Eu parei de falar 

Eu parei de rezar 

Quando eu cheguei 

Eu parei de falar 

Neste lugar 

Ele falou 

Quando ele chegou 

Eles fizeram mingau 

Tem pouco 

Não dá 
.. 

para nos 

Nós somos muitos 

E - minha se nao pegasse 

Quando - -voces nao rezam 

Quando eu cheguei 

Quando - chegamos nos 

Quando -nos viemos 

Estou quase parando de 

"Pode vir 

Pegar -nossa mao 

Vocês todos" 

Assim que eles falaram 

218. 

-mao 
. 

comigo 

rezar 



CANTO XLVI 

Yu 
.,. .,. 

pa I'l.. ,. yu pa ri 

Io po ra mun ie I"'U ri 

Te 
.. 

ma e ma pe no pe. 

Iu ra.i 
.. 

po up u ra e 
... 

Tei mo mi nu :re y 1a 

I - . 
po J.e ca o pe no 

1 ca to o ca pe no 

Mo rai 
~ 

u u u a. va 
. ... . .- . .. 

Pe 1e pei e 1u a va 
... . .. 

O re po py 1 ca 

Pa ve u nha e te vê 

A i en ga ia no vá 

"" pe 
-pe 

-va 

... 
I'e 

Yuparí (nome) 

''Eu cheguei 

Eu cheguei" 

Tatuado que veio 

Vem ver o neto 
11 Eu vou tomar conta 

Eu vou curar pra vocês 
Quando nós viemos 

Pode vir 
-Pegar nossa mao 

.... 
Voces todos" 

Assim que eles falaram 

279. 



CANTO XLVII 

O ie rep nga u pa vá 

Tu pap ie rep nga vá 
1 

Ve mu nhe e ma mu 
. -Ve e map nga e re ma va a mi va 

~ 

Nga e re ma va a mu 
. • -Qua nu ap pa ve e ma 1d m1 va 

E 
. ... 

e ma va a mi va 

I 
... ,,,,. 

ra re nga u pa 

A va mu 

t!80. 

Ele está virando 

Ele virou do outro lado 

Quando ele não falasse nome dele 

Cuida dos bichos 

Os bichos dele 

Gavião que não tem pelo 

Os bichos dele 

E não quer mais 



CANTO XLVIII 

Iu va iu i, iu va iu í 
. . ... O re ru ri la no va 

O ro ma e ma pe no pê 

o roi ie 
... 

I'O ca pe no pe 
o ... 

ro il'lla e ma pe no pe 

o • .-roi e co ca pe no pe 

Pe ssi 
.,. 

ma na o cat ca ne 

Pe . 
mi 

... -1e mu nu e yi ia ne 

o t-ei • .-
e co Ctl ve I'1 pe 

No roi 
... 

ni 
.,.. ... 

ra ne po o re 
Pe 

. . ..,. 
ie m1 a ra v1 

E en ga ia no vã -Pe nhe eng qui o pe 
Pe ie . - ia mu mi nu re y o 

Ie 
... 

ri l"a vu a re o re. ru 
o - -ro ma e nu na ia no va 

o vi ia .. 
-re ru no ma 

... 
va. 

-va 

.. 
pe 

ia 
,.,, 

no va 

Braço (nome) 

nNÕs viemos 
... 

Nos chegamos 

Nós talamos nosso nome 
,#< 

Nos chegamos 

Nós enc:os"tamos" 

Não deixa ir embora 

Neto de vocês 

"Nós encostamos 

281 • 

""' -E nos nao vamos sai~ logo 

No porto" 

Assim ele falou 

Vocês falam 
O neto de vocês 

... * E nos viemos curar os doentes 

Nós viemos esperar 

Ficamos esperando 



M.ARAKÃ 19/05/81 

CANTO 1 

I mu mui -ra e 

Ie -ve nui a mu ra. e 

A 
. ... 
1en mon go ra e 

Ma . 
ie -. 

l. ra ma gyi 

Ie nui 
... 

ve a mu ra e 

A 
. ... 

iu nui ie po PY a o ve 

Ma i ie - . ra mo gyi 

Ia 
~ 

ne pa ve te ve 
Ca ie -- i ro e ma mo ma ra 
Ma i ie. 

.... ... ra mo gyi Ila e 

Ia ne re ssac ai - . e mo gyi 

Ta - . .,,,. 
ca to op nui a o ve 

Ma i ie -. ra mo gyi 

A e 
. .. 

en gue ra ma l. re 

Ia ne re ssac ai e mo ga o 

Ia - ai 
.... 

ne ca to op e rno gyi 

Ia 
... .. 

nui 
.. ru e te a o ve 

Ia .. - ai - . ne poi e ca e mo gyJ. 

Na • -nu a ra V1 ra e 

Ia 
. - -nei e o va re ra e 

Ai e mo a en 
Ca ie - • ro e ma mo ma 1 ra 

Ie nui 
.. 

ve a mu ra e 

o -· . .... 
ryp ai e mo gyl. 

Pe ... . ... 
J..e ai e ne nu un 

Sai 
... 

pei . e po u l.a. vu 

E 
.,. • -1 a1 o pe 

Ma . 
1 re e ma 

Ma i 
..... - . ., 

ra e ma gyi ra. e 

? . - i a 1e mo ma ra 
Ia nc yu ru e ssa ca 

Ie ma ne ma ne un 

Pe . - . ... 
ie ai e ve no un 

An vi -gue r'd l'a e 

Sai e re ca to o ca 

A e in ga 
.,. 

o pa va 
... 

Ma 1. r a e ma 

Ca ie • ru e ma ma .1 ra 

Assim que está Mait 

Quando chama 

Assim que eu vou rezar -Assim que esta Mait 
Está entre nós invisível 

O espirito das coisas 

Está ent~e nós invisível 

282. 

Assim que estão Mait, muitos deles 

Estão nos vendo 
Eu vou rezar paila melhorar 

Eles estão aí 

Eles estão nos vendo 

Está rezando pa~a nós 

Mas es~ã tudo bem 

Assim que ele está tomando conta ·

de nós 

Deste doente 

De nossos filhos 

Ele tem pena de nós 

Eles estão alegres, todos eles 

Quando eu chamo 

Assim que ele está conversando com 

companheiro dele 

Diz que não é Hait 

Estão nos vendo 

O espírito da cuia 
Ele está vendo nossa boca 

Eles estão todos alegres 

Vamos rezar neste lugar 

Assim que ele está falando 



MARAKÃ 19/0S/81 

CANTO II 

,,. .,. .... 
Na na ca ma 1 ria ie ma gyi 

Yu - .,. .,,. 
I"'U coa SSl. a. ria 

Na 
.,. .. 

no vi no co ra e 

Yu ~ .. ru l. a ro VJ.. 

Ma - ie ' . 
1 ra ma gy1 

Ie - . ... 
ma gyi. na co ra e 

A ru 
.,. 

tê ie ... 
e ma gyi 

• • • • • 1 • • • 

Na ni 
.. no a ra te po 

Ca ie 
~ 

it ria e ma mo ma 
'{ • at ie 

,.. 
pe coa SS1. mo ma 

. . . . . . . . . 
Ma 

,,. 
ie 

.... 
1 ra ma gyi 

An 
. -. gue ra ie ma gyi 

Ie 
.. 

ri ma mo a re ra 

Ie re mui a ra re ra 

• • • • • • • • • 

Na ro via ri no có ié 
Sai e pó pei·y nui a o vê 

.,. 
1 a van ga o pa 

Ie ma ra ká no pa vê 

Ie mui a na re ra .. . .,. 
Ie po1 e ca a re ra 

-1 te 
. ... 

ra ni po 

Tem muito Mait 
Boca-Riscada (nome) 

Ele está parado 

283. 

Boca-Pequena (nome) parado na 

aldeia 

Assirn está Mait 
Assim que eles estão 

Está tudo bem 

As coisas do Mait 

A cuia desenhada de Mait 

Assim está Mait 

Estão por aí (no mato fora da 

casa) 

Isto que me fez sofrer 

Isto que me levou 

Quase não acredito 

Dar a bênção 

Tem pelo de bicho no cabelo 

Quando estou rezando 

Isto que veio atrás de mim 

Foi ele que me mandou cor~er 

Isto que tornou conta de mim 



CANTO III 

Ma 
._. 

ie 
... 

1 ra ma gyi 

Ma it 
... 

pa ye 

Ma 
_. . -i ra I'O VJ. ra e 

Na ... 
no a ra e ra e 

A pa I"O rnon go ca 

Ma - -. -l. ra mo gyi I'a e 

Ma 
., -. ~ 

l. ra mo gy1 ra e 

Ia ca pe van ca 

Tu 
... 

ie 
~ 

i 1: pa a myp mo ma 

Tu 
... .. 

te pa a myp rna 1. ra 

Ma . ... • ... 
J. ra ro vi ra e 

Ia - tê ni - -ru e po e ne 
Ia ne re ni o a ma 

E 
. . -1 na co ei o pe 

Na ... 
no a I'a e ra e 

• • • • • • • • • • 

Ie re ra po o a na 

ni 
.,. 

po 

284. 

Assim .-
esta Mait 

Aquele 
... .. 

verdadeiro qu,e e paye 

Aquele 
... ... 

verdadeiro que e paye 

Ele vem par-a veI' doente 
. .. 

Assl.m esta Mait 
Tem sangue no tronco, porque Mait 

bateu na testa 

Tupaam·y.p é o nome do Mait 

Acho que é Tupaamyp este Mait 
Assim está Mait 
(Está lá no céu) 

Vai ser tudo bem 

Vai scI' r-ezado 

Assim ele falou para mim 

Eu vou dar a bênção 

Pode vir me ajudar 



CANTO I V 
... 

Ie re ma po oan a re 

E í na có ié o pé 
Si ca to â ni P,Ói a nê 

E i na có ié o pé 
Ma i ra yp ma i rã ro vi ra é 
Tu 

.... 
ie 

.. .,. 
te pa a myp mo ma J. ra 

Ma "" ie - . l. ra ma gy l. 

Ia ca pe van ga 

Ma .... 
ie 

.... ... 
.1. r-a mo gyi ra e 

Ie 
. 

mui a na re ra 
ré ... . .,. -pol. e ca re ra 

. . . . . . . . . . 
Ie - ... re ro po o a na 

Re ie "" mo a e ma V1 

. . . . . . . . . . 
A va mu ie ru vi ré -Te ma i nu na ve 

• • • • • • • • • • 

Ie 
~ 

re ra po o a na 

Ia - té ru e 

Ie 
... 

po o a na mun 
- • - 4 

ni -po 

-Ma i ra yp 1e mo ma l. ra te ni po 

"Eu vou curar- 11 

Assim que ele me falou 

"Vai ser tudo bem'' 

Assim que ele me falou 

Tem Mait vom e Mait ruim 
- ... Acho que e Tupaamyp 

Assim está Mait 

O que foi atrás de mim 

285. 

O que tomou conta de mim 

Aquele que veio jun~o comigo 

para rezar 

ºNão pziecisa ficar com medo 

Nós vamos curar 
. Estou aqui 

Estou cuidando 

Do que esti doente" 

Assim que ele me falou 

Aquele que vai curar junto comigo 

Mas vai ser tudo bem 

Quando eu vou curar' - -O que e bom, o que e ru~m 



CANTO V 

Ai tei 
.. -a va an o pa te no pe 

E i -nga J.a no va 

......... 
Ca .... . - .,,. 

'te ni na va ie mo ma J. :ra 

Ia tei 
..,. -va an o pa p.e no pe 

. . . . . . . . . . . 
Tei - ... 

o pa pe no pe 

. . . . . . . . . . . 
Ia 

.. té oui a 
.. 

ru e o ve 

Ta ie ... 
pei - nui 

.. 
po y a o ve 

Ia rei - • .. 
o ca ra re noi a o ve 

Si to 
,,. . -ca a noi a o ve 

An . pi vat i 
.. 

gue ra a l. a o ve 

Si pit 
. .. 

a vo pe ni a o ve 

Te ie 
.... - i 

~ 

poi e ca a o ve 

A a 
..... 

ia 
.-

tê pe ru e 

Te f a 
a, ~ .. 
y e te co re 

Ai tei - te 
.. 

a va an o pa no pc 

E i . .. 
nga ia no va 

Cu 
... . ... . .... 

e pe "te n.i po l.0.1 

o rei ma no ia -no 

E ia """ l. nga no va 

Ma í ra ie mo gyi 

.. 
po 

Z86. 

..Estou p:reparado para ajudar vocês" 

(Ele está botando pena branca 

po e na cabeça) 

Assim ele falou 

O banco de Mait 
.... 

Estou bem para voces 

Vai ser tudo bem 

Vai abençoar (rezar) 

Nosso terreno (para limpar nosso 

terreno) 

Vamos cur,ar tudo 

As coisas do espírito que eu vejo 

Que nós não vamos deixar vir 

Que vieram tomar conta de nós 

Vai ser tudo bem 

Assim que eu sonho 
11 Estou com pelo no cabelo pra vocês n 

Assim ele falou 

"Mas vai longe 
Nós vamos deixar eles ÍPern bem lon 

gen 

Ele está falando 
. ~ . 

Assim esta Mait 

Obs: explicação do intérprete sobre a letra do canto: 

Mait vem tira:r os mamaé inimigos para mandar embora para longe. 



CANTO VI 

Ta ca . . 
pe ap ma.i ra ro VJ.. 

Ta 
._. 

i vi -ca Vl. ma ra ro ra e 

Ie 
..... .. 

ma gy1 no co ra e 

• • • • • • • • • • 

Pa nhe 
.. - . -re te a vei e mi 

. . . . . . . . . . 
Ai ie io 

.. 
e t"O ca pe 

Ai ia • -e nun ei o pe 

Na no a ra te ni -po 

. . . . . . . . . . . 
Ei - .,. • .. 

e mo ma 1 ra te ni po 

Ma 
..,. • - . -1 ra ie ma gy1 ra e 

Ie -· ... 
poi re ca re ra 

Ie 
.. • mo mo !11 a re ra 

Ma - . ... 
i 

... - .. 
ma e ie o pe PY ca re ra 

Ta 
.... .. 

ai -pai e ca no o ve 

Ma - • -. -1 ra ie ma gyi ra e 

Ie 
. 

mui an a ra :re ra 

Ta 
. ., .. 

ca pe ap ma 1 ra ro Vl. ra e 

Ie 
..... .. 

poi e ca a re ra 

Ie 
.. -mo mo re a re ra 

Ma ... . .,, 
i 

... 
ma e 1e l.O pe py ca re ra 

Ie 
.... 

poi e ca a re ra 

. . . . . . . . . . . 
A - . ""' té a pc ia I'U e 

. . . ~ ~ . . . . . . 

287. 

Tem muito cabelo, o Mait 

(Cobriu-se de pelos para se enfei

tar) 

Assim está o Mait Tacaví 

Eles estão todos assim 

e payé muito grande 

Eles disseram o nome para o payé 
Ele falou o nome dele 

Assim está o Mait 

Aquele que tomou conta de mim 

O que me deu sofrimento 

O que trouxe as coisas para eu re

zar 

Que toma conta 
. .. . 

Assim esta Mait 

Que veio atrás de mim 

Tomar conta 

Tem muito cabelo, o Maít 

O que tomou conta dele 

O que me deu sofrimento 

O que fez oração para eu pegar ma .. 
mae 

O que tomou conta de mim 

Mas está tudo bem 

Obs: explicação do intérprete sobre a letra: 

"Meu nome é esse", Mait falou assim para o payé. 
do no sonho, no céu, lá onde ele anda. Mait toma 

para ele. Primeira vez que conheceu, quase matou 

lo na mão dele, Mait então toma conta do Eayê. 

- """ O EªYe esta vendo t~ 

conta do payé. ~ mau 

ele. Quando deu aqu~ 



288. 

CANTO VII - traduzido - nao 

Ty .,. 
i - -ma Vl. ma ra ru Vl ra 'ª 

Ma i 
~ . -ra :t"U Vl. ra e 

Ma . . - . 
l. ra ie mo gyi 

Ai tan 
.... ... 

u en py u te ve 

Io 
... ~ 

u PY e te ve 

Ma . ie -. ... 
1 ria mo gyi ria e 

Ie Pe ra. po o ana. 

Ie I'e re ca o 

r mo mu :rum te co 
.-

re 

Obs: explicações do intérprete sobre a letra: 

Tymaví (Canela Desenhada) é o nome do Mait. O Mait ê conhecido do 

payê, por isto ele pode cantar este nome . Enquanto o payê não cha 

ma o nome do rnamaê, ele fica brabo. Quando chama o nome., fica tu 

do bem. Tem uma aldeia perto de outra. Mait mora numa aldeia per

to de outro. O payé vai nestas aldeias acompanhado de mamaê. De

pois que ele conhece tudo, mamaé larga ele e anda sozinho. Mait 

veio junto com ele para rezar, para curar. Ele anda em todos os 
lugares, conhece tudo" Ele diz: ºeu conheci tudo; por isto charnei 

m.amaé no canto 11 porque eles disseram nome para mimn. 



CANTO VIII - nao traduzido 

Yu 
.,. 

i 
.. 

vi va Vl rna ra tu ra 
- - ,,,, 

Ma it pa. ye e té ma l. ra 

Yu 
.... 

i 
.,. 

tu • va vi ma ra Vl ra 

Ma i ie 
... -ra mo gy1 ra e 

/\i 
~ 

te 
.. 

a o ie ve 

Oi .. 
e ro ca pe no pe 

Oi -em ai e o pe 
o C!Oat mi 

.. e mo ra e 

Ie 
.. ... 

re ro sse a re ra 

Ie ra vo po tym ma re ra 

Ma i ra 
A - tê - . -e a no co ie 

Te 
. -ie ryp co e ma rnu 

Nga cat i 
... 

l'O pe ra e 

Mo - ri 
.,.. 

an gy ro ca pe 

Yu ~ 

i 
.. 

va V1 ma ra tu 

Tei o re co e ma mu 

A u va ra ie vé 

ra 
. 

Vl. 

O coat f o fon i pé ra é 
_. 

O coat ia ne ri re 

Ie re ra ssé a rct e rã 

I mó mo ri a re ra 

-e 

ra 

... 
e 

ru vi 
-e 

.... 
e 

,,. 
:t'd e 

Obs: explicação do intérprete sobre a letra: 

289. 

O payê foi fazer festa lá no céu, igual ã que fez aqui. Yuvaví (Braço 

Pintado) é o nome do Mait, que é payê grande, que deu o nome paraº.!!! 

yê. Disse: o meu nome é igual~ mas tem diferença do outro. Payê entrou 

na casa do Ma.it: e Mait fechou a porta e ele ficou preso sem conseguir 

sair. Mesmo assim fez festa até o amanhecer. Dançou no acampamento de 

le, onde tem muito remédio. Amanheceu lá no acampamento de Yuvaví, on 

de tem porta furada (casa que tem janela). Ele d:isse: "quase me mata

ram Li nessa casa., . 



MARAKA: 08/82 

CANTO I 

Ie te 
. ... -ni po a rc co 

Ta . ty -1 a re 
Ta i 

... . 
1:y e CUl. 

E ma 
.. 

na o nga o pe 

Nga re é , nga re é 
~ 

Ia ne cu rap nga o pa 

Eu que vou defender 

Rede torta, inclinada 

Eu vou dar 

Ele está nos xingando 

Nossos companheiros 
- ... 

Nao tem do 

Ie pyi tum -Vou tomar conta de voces 

Ie mó mo ri a va e re ca vu 

Pai e ca o .. 
E r'e ca vu pe no pe - - .. Te pa ye i te co rc 

. ... ,. ~ 

Te ie py ca nga re e 
-Ie cu rap nga o pa va 

Estou payê 
Eu vou me defender 

Ele está me xingando 

Obs: explicação do intérp~ete sobre a letra: 

Mamaé está pedindo a rede, então ele tem obrigação de dar. 

290. 



CANTO II 

Ma ká -ra ia ne ve 

E 
... ... 

re co ra mu ra e 

Ma ra kâ ra -mu t:'a e 

Ia 
... té ... tê ru e e 

? -a ra ssi n a re 

ssi 
.. 

I a ma re I'd e 

E ia 
... 

nu a ma ne ve 

y -a ra ssin a re 

Ma ra ká ve no am 

Ie ma ra kâ ~ 

no pa ve 

Ia 
. -ne ia ve e te ve 

o - . ... 
y a r-a SSJ. a re 

Wy ... 
ra f u tat ve re co 

? -at ie. vac 

Mo rnui ta ra um 

Ia ~u é tê nui a o vê 
... • • .- 1 

Na no coi ie re coi 
1 -Na nu a ~a vi ra e 

A rei e pôi e ca o 

Te ca na vá ia ve ri mun 

Yu py te nun 
.- .. ,.., 

Na ro via ri no co ie 

A u ia ca tupa nu 

Ie a pa ie ca ra mu 
.... -Te f a e YP te co re 

Te 
... 

ca o pe no pe 

Ca 
.. 

tu o ca pe no pc 
... ... .. tê Ia ru e te e .. -Te pa ye e te co re 

- ..... -Te y pu y te co re 

Ie. ká .. 
ma ra ra u .l.U pe 

Na vi 
.. 

nga ra ra e 
-. - -Ta poi e ca nu1 a o ve 

ká -Te ma ra rc ru PQ 

? - -wu y wut o va re 
- . .... 

Te qy .i 1a ve em e t e. 

- .. 
T e c a na va i'3 re ra e 

... 
iu - _, 

Te r.a na v a po ra re 

Te 
.. .. . 

po re pO.l e ca n 

-m ~ - -- ... 

Vou rezar 

Quando reza 

Vai ficar tudo bem 

Na proa da canoa 

Na corda da canoa 

Estâ rezando 

Quando escuta eu ~ezar 
.-

Igual a nos 

Na p~oa da canoa 

Caçador 

Canoa desenhada 

Vai ficar tudo bem -Tomar conta de nos 

Igual ao meu banco 

No fundo do :rio 

Eu quase não acredi~o 

Tudo está bern 

Quando vou tomar conta 

Quando eu sonho 

Está tudo bem .. 
Estou paye 

+ No fundo do rio 

Vou rezar 

Vou tomar conta 

Vou rezar 

Nada de medo 

O meu banco 

Desenho do meu banco 

Vou tomar conta 

Quando eu assobio 
~ 

Eu sou paye 

29 1 + 

Assim voc~s podem ficar tamb~m 

lgua.l a rnirn 

Rezando no fundo 

Como eu 

Igual ~o meu Lanco 

Nada de medo 

Que eu vou pegar 



292. 

Na ni . - -qui pc ca no e 

Ia a ve ri mun 
Na -nu a ria Vl ra e 

? . . pu l' .l. nu ] na 

Sa ie re co ra un 

Ca - ia 
. 

na va vc ri mun 
Ky ia -ve em e 'te 

Te 
.... 

pa ro am my l. ca 



C~.\NTO III 

I pa t 
. -cua o lllâ e ma ia nc Vr:! .. - -Pi ra yp o ma e ma ia ne ve 

Mo mui. ta -ra mu ra e. 
-. .... .., o y at i moi e co ca 

Ia ne ic. miat a re ra 

Te ma ra ká no pa vé 
-. Ia ne po1 e ca. o 

Pe - - ""' e wy r,.y a nga ope 

· Nga eco nga mu 

Ma ra kâ rc ru pá 
O ma e ma ia ne vé 

-e 

Pe ca ra ca tú qui ai e vê 
. -Pe ie po ryn gue ta o 

Nga re ru á 
Pc 

... . -ie ia l.C ve 1.U pe 

I cua pa ra 

Ie 
.. 

ca Wln run ga va re 

Ca win wa wu a 

Na ro via 
... . ... 

ri na co ie 

A - .. 
va o ca ra py pe 

Ic - ... 
mo mo r i a re ra 

Ia 
... 

my e ca re ra 

I 
... 

wa em nga no pe 

Ia ne ie mia -ra re ra e .. 
Py coa pat o ma e ma ia ne 

Ma ká 
... 

ra re ru a 

.. 
ve 

293. 

Está chegando Icuapat 
.Jti' • ... .. 

E:c;t:a chegando Pirayp 

Encosta a canoa dele no nosso Pº! 

to 

Quando escuta a minha oração 
-Toma conta de nos 

Levantem quando ele chega 

Quando ele encosta 

Está rezando 

Toma cuidado 

Conversem quando ele vem 

Icuapara - . Quando ele ve meu cawin 

Vem tomar cawin 

Neste lugar 

Aquele que me deu desmaio 

Pega o de.do 

Quando ele chega no nosso porto 

Aquele. que sabe. rezar 

Que vem rezando 



CAN'rO IV 

Na ... .... 
no co nga ro Vl. 

Mu ... ... 
an gy a can ru pi 

o - rí y a ra mo 

Ka - . tê ri -a pUl. mu ra e 

Ve .. .,. 
em e te ru pi 

E 
. ... 

re ca o ia ne ve 

E ia -no ma e ma ne ve 

Nga ra ky fé ca ty 
? ry pai. up nga un ra 

Mga ro cá e co ra un 

Na . - ... 
ro via ri no co 1e 

Ka - . .. 
a pui t:e ra a pa 

o ia pe run ga 

Ia - t:é 
.. té ru e e 

,.. 
ai 

~ 

Ie ca na va te e ve 

Ie iu -ca e ma pe 

Ie mi 
... 

te ai re my e ve 

Ie 
.. . - ai po1 e ca te e ve 

Pc ... ... 
a o ca ra PY pe 

Ka .-
pui té -a PO ca 

y i 
.. 

a ro a ta I'a e 

Te 
~ . .... 

ca na va .l. cu e 

A ma e rc ssa ca 

? . .. 
pc u VJ. re 

E te 
... . .,. 

ca o no co ie 
. -Ta ca to op nui a o ve 

Tei ~ 

e mi o a na 
. --Na no a ra vi ra e 

? pe a vi: ra é 
Te - -py u Vl rc 

Te ma ra kâ -re ru pa 

Te . .. 
pa ru a mui ca 

Nga 
.,,. 

t'O a vi .. -Nga rc co ra mu ra e 

A 
... 

py re ru ma 

? te -u a pa l'.le ca 

Ve ... -no ne a vi ra e 

-e 

... 
1C ve 

... 
1e 
.... 
ie 

Assim que ele está 
.... . 

No galho do ~emedio 

A canoa vem 

No meio do mato 

Nâo i ~gua de verdade 

Está chegando atrás dele 

Na correnteza 

Eu quase não acredito 

Vem no meio do mato 

Fazendo caminho 

Tudo bem 

Eu tenho meu banco 

Eu tenho comida 

Eu tomo conta de mim 

Neste terreno 

Abrindo mato 

Canoa está andando 

Meu banco 

Ele con~a pra mim 

Estou vendo as coisas 

O fundo do rio 

Eu vou limpar tudo 

O que eu vou curar 

2 ~4. 

O que vai acontecer no fundo do ric 

Quando eu rezo 

Ele vem 

Está derrubando pau 

Na frente dele 



CANTO V 

E ie ky i 
. .. 

pa l. po 

Nga 
... -:r-e ra no pa ve 

A * - ~ .... .. 
l. po fll. po l. po 

Si 
.- . - . poi e ca nga nu1 a 

Mu - -an gy re ru pa 

Ie ma ra ká -ra mu ra e 

!e ká .. 
ma ra no pa ve 

A va - .. 
o ca ra py pc 

Nga -ro a va mu ra e 

Wy ra f u tat ia te 
. 

cai 

Nga 
.. 

re ru ra mu ra e 

I 'te - ni 
... 

i 
... 

a ca po po 

.. 
o ve 

295. 

Está indo embora 

Quando escuta nome dele 
~ .. 

Voce esta escutando 
.... . 

Tomar conta dele com remedia 

Quando eu rezo 
-Quando escuta minha oraçao 

Neste terreno 

Caçador está chegando 

Estão todos chegando 



CANTO VI 

Ic ca na vâ a ta i ra ê 
.... .. 

Nga re nu ne e nu ne 

Ca na vá ie re vi vâ 
.,. 

Nga re ru ra mu ra e 
... . . 

Ca na va 1e va rai 
""' -Tu e ra o nga a o ve 

MÓ mui ta o a o vé 

I a tai ra e ia nu 

I tai ... -a no co ra e 

Ma kâ .. 
ra r-e ru a 

E 
. -re ca o ia ne ve 

Ca .. 
ie na va van ga 

Nga 
.. 

ni 
... 

re e ma e 

E -:re ca o I" l. ma e 

Mo r'Í l"' i 
.. 

mo â o ma e 

Ca 
.... • ... 

na va ie re Vl. va 

Nga -re ru ra mu ra e 

.. 
O meu banco es~a andando 

Na frente dele 

O banco está virando 

Quando ele traz ele .. . 
O banco esta virando 

Quando ele traz (o doente) 

Está andando (o banco) 

Quando ele vem com oração 

Banco desenhado 

Ele está desmaiando .. . 
O banco esta virando 

Quando ele traz 

Ohs: explicação do intêrp:rete sobre a letra: 

296. 

O doente viajou longe, o payé pegou ele longe. Não disse aonde pegou. 

Lâ entregou o doente. 



CANTO VII 

A i -po nga ru I"1 mu 

E ro wa e rna e re ca 

E 
.. re ca o ia ne vc. 

Iu . - ty ia y ra mu ra 

Va - .. 
y ra mu Pa e 

Qua . 
nu a ve em 1 mu 

E I"e em ap ni -te po 

Ia -ne re ro wy ca 
.... .. . .. o y at a moi. e co ca 

Nga - ... 
re e ie mo gyi 

To ro nga i a o vê 

O wa ema nga o pé 

Nga o pê, nga o pé 

E ra rnu, e ra mu 

o 

-e 

297. 

Ele esti chegando (est~ razendo 

o doente) 

Está chegando para nós 

Na lagoa onde tem muito filhote 

de rã (está passando onde tem fi 

lhote de rã) 

Gavião sem pelo 

Gavião dele(de Caroa~) 

Perto de nós (está quase chegan 

do) 
..,. 

Canoa dele esta encostando 

Lá entregou o doente 

Cheguei com ele 

Obs: Segundo um intérprete, o Gavião a que se refere este canto é 

criação de Caroat; segundo outro, Caroat virou gavião, mas '1não é 
gavião de verdadeº. De qualquer modo, trata-se de Caroat marak~. 



CAN1'0 VIII 

-Mo mui ta o o re vc 
#' 

E rc nga. re ro a ve 
- _, 

A va o ca ra py pe 
-Pe ie nga re ru a ve 

A - tê ru e 

o . # 

ca ra VUJ.. an ga 1. 
. -Pa nan Pa nan VUl. a V1 

Pe ie ia "' - tan py yp py 

Na 
.. .. 

no co re va 

A i pó nga rc ru ri 

Ia nc re ra wy ca 
. ... E re ca vu ia ne ve 

# ... 

A re o n.i, A re o ni 
-O wa e ma ia ne ve - .. Nga pe ra wy ca 

Va yt ~a re te é 
... 

Mo mui ta o ia ne ve 

A ré ia un a rê te é 
Ma ran e ne té 

tan 

Nga ca tu o ca ia ne vé 

A ré iu an, A ré iu an - .... A re o ni ra y ~a 

Py re ia un 

-a re 

Deixa 

Trazer ele 

Neste terreno 

Tudo bem 

Terreno t"uim 

Onde LCID muita borboleta 

Muitas crianças 

Está trazendo 

Perto de nós 

Está chegando 

Areoní (nome) 

Está chegando perto dele 

O filho dele 

Vai deixar sem nada 

Vai ficar bom 
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Aréiaun (nome do espí~ito) 

Areoní o filho 
Pyrciaun (nome de espírito) 
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Canoa ~~ande está virando 
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Quando ele chega 

Neste terreno 

Quando torna conta 
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A cuia que ele deu para ele 

Está andando 

Quando traz 

Cuia desenhada 

?at-iupot (Desenho Da Cuia, nome} 

é o filho 
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Está virando 

Está virando na canoa 

Está trazendo as coisas dele 

Cojsas assado 

Peixe assiJ.do 

Estâ v'rando 

Eu falei 

Solta 

Não lembra 

Peixe assado 

Eu falei 
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ESTÕRIA DOS KAYABI (ESCRITA POR CAN!SIO) 

Os Kayabi moravam em dois lugares: pertenciam mais ao rio dos 
Peixes. E ao Teles Pires também. Antes de espalharem, os Kayabi do 
Teles Pires visitavam os parentes que moravam no rio dos Peixes, de 
pois voltavam para casa. Depois alguns vieram para o Xingu. 

Antes disso, Cláudio Vilas Boas abriu uma picada subindo o ri 
o Manitsauá até nas cabeceiras, abrindo uma picada até no rio Teles 
Pi:res. Ai encontrou os Kayabi que moravam acima do rio Teles Pires. 
Ai os Kayabi vieram para o Xingu visitar os outros índios que mora
vam aqui. Primeiro veio uma família para ver se interessava [ficar] 
aqui no Xingu . Assim que os Kayabi vieram, pegando essa picada que 
Cláudio Vilas Boas fez, descendo pelo rio Manitsauá até no Xingu. 

AÍ chegaram primeiro na aldeia dos Juruna, que moravam na bo
ca do rio Manitsauá. Os Kayabi conversaram com eles para ver se en
tendiam, e ninguém entendia. Para entendê rios] , conversaram em Por 
tuguês. Tinha um Juruna [ Daá] que conhecia os Kayabi. [Foi] esse Ju
runa que acompanhou o Cláudio Vilas Boas quando ele fez [a] picada 
até o rio Teles Pires. 

Assim os Kayabi conversaram com o amigo, explicando como eles 
viviam aqui no Xingu. Os Juruna estranharam os Kayabi, pensavam que 
esses iam fazer alguma coisa com eles. Logo os outros que conheciam 
os Kayabi conversaram com os companheiros para não fazer nada com e 
les; logo se reuniram e conversaram melhor. Logo depois fizeram ami 

zade com os outros (Juruna). AÍ os Kayabi subiram o rio Xingu até 
[o lugar) onde foi primeiro que abriram o Posto Oiauarum. Quem fun
dou [o Posto] primeiro foi o pessoal da SUOECO; fizeram a pista de 
pouso, depois é que foi feito [o Posto] pelo Cláudio Vilas Boas. Ai 
resolveram tomar conta; depois fizeram o Posto. 

Ai os Kayabi chegaram e conversaram com eles [?s trabalhadQ
res do Oiauarum] para saber se tinha outro Posto. Este Posto era o 
destacamento da FAB, que existe até hoje ainda. Ai quem morava era 
Orlando Vilas Boas. Quem morava neste lugar eram os Índios do Alto 
Xingu. Os índios que moravam ai, eram os Kamaiurá, os Kalapalo, Ya
walapiti, e vários outros. Eles pertenciam mais a outro Posto. 

AÍ os Kayabi subiram mais o Xingu para conhecer mais e depois 
de S dias chegaram no outro Posto (Leonardo). AÍ eles passaram 3 me 
ses com os outros Índios. Depois de 3 meses eles voltaram para o ri 
o Teles Pires, descendo o Xingu até o rio Hanitsauá, (por] onde e
les vieram. Assim os Kayabi voltaram para sua casa, contando cslÓri 



303. 

as do Xingu para seus parentes, contando que tinha muitos outros ín
dios no Xingu. Chegando lá logo outros Kayabi queriam vir também pa
ra conhecer também. Contaram que o Xingu era um rio muito grande. De 

pois de 4 meses os outros Kayabi vieram também para conhecer. Chegan 
do aqui eles se interessaram em ficar; depois de 8 meses eles volta
ram para avisar os parentes. AÍ os Kayabi vieram com mudança para cá 
com os parentes. Assim eles vieram com mudança. Chegando no rio Ma
nitsauá eles resolveram fazer roça lá no rio Arraia. Depois que eles 
fizeram roça eles pediram mudas de mandioca e muda de banana e bata
ta e milho. Outro resto eles mesmos traziam da aldeia. São esses a
mendoins. Cará, mangarito, eles tinham. Depois que eles abriram roça 
eles ficaraJll ali mesmo. Cada mes eles vinham buscar comida nas aldei 
as dos Juruna; eles pediram no primeiro para ajudarem(-nos]. Depois 
que eles tinham muita comida eles voltaram para o Teles Pires,buscar 
os parentes que lá ficaram, contando que fizeram roça na boca do rio 
Arraia; para buscar os parentes eles demoraram muito tempo;os que fi 
caram ali ficaram muito preocupados porque eles tinham demorado bas
tante tempo. Depois de 4 meses os parentes ficaram muito preocupados 
com eles, pensavam que tinha acontecido qualquer coisa com eles. De
pois de 4 meses eles vieram com todos os que ficaram no Teles Pires. 

Assim eles trouxeram os outros parentes que ficaram lá. Mesmo 
assim (?1guns] não vieram. Depois de muito [esses que tinham ficado] 
vieram também. AÍ os Kayabi fizeram muita roça; depois os outros ín
dios do Alto Xingu souberam que os Kayabi vieram todos. O pessoal do 
Alto Xingu veio visitá[-los]. Eram os Kalapalo, os Waurá; eles subi
ram no rio Manitsauá. AÍ eles conversaram com os Kayabi . Este pesso
al ficou 2 ou 4 meses com eles. Este pessoal era do Alto Xingu. As
sim que os Kayabi vieram do Teles Pires. Assim que eles vieram do T~ 
les Pires para morar no Xingu. Também eles demoraram muito tempo ali 
no Arraia. Assim os Kayabi moraram muito tempo ali no rio Arraia. E
les moraram 4 anos [ali). Depois de 4 anos eles vieram fazer roça 
mais perto do Posto Diauarum. Assim vieram com mudança [Para] mais 
perto do Posto Diauarum. Depois que eles vieram todos para cá eles 
começaram a lembrar dos parentes que moravam no rio dos Peixes.Assim 
eles se lembraram dos parentes que moravam no rio dos Peixes. Eles 
conversaram com Cláudio Vilas Boas para ver se eles se interessavam 
em vir também para o Xingu. Assim os Kayabi conversaram com Vilas 02 
as. Assim Cláudio Vilas Boas conversou com os Kayabi que eles queri
am buscar os parentes de lá do rio dos Peixes. Assim Cláudio Vilas 
Boas falou com eles. Ele se interessou. Quando eles fossem Cláudio 
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Vilas Boas ia acompanhando eles. Antes disso Cláudio Vilas Boas fez u 
ma viagem para Brasília levando recado para o presidente da FUNAil.Le 
vando recado dos Kayabi que eles queriam buscar os parentes que mora
vam no rio dos Peixes. Assim Cláudio Vilas Boas voltando de Bras ília, 
[ele] reuniu os Kayabi (para saber] se eles queriam mesmo buscar os 
parentes no rio dos Peixes. Assim Cláudio Vilas Boas mandou outro re
cado para Brasília pedindo avião da Força Aérea para [o] presidente 
da FUNAI. Também pediu(que o) pessoal do PARA-SAR viesse; 15 pessoas 
com avião. Este avião [saía) do Rio de Janeiro decolando com 15 PARA
SAR. Assim eles chegaram no Posto Diauarum. Cláudio Vilas Boas conver 
sou com eles que eles fossem na frente para abrir pista . Assim Cláudi 
o Vilas Boas decolando do Diauarum com 15 pessoas. Além disso segui
ram 4 Kayabi para mostrar o campo onde iam descer de avião. Assim os 
PARA-SAR foram descer de pára-quedas e depois o avião voltou para o 
Diauarum com o resto do pessoal. Assim o avião voltou novamente para 
o Rio de Janeiro quando o pessoal limpou o campo. Depois de 2 semanas 
o avião voltou do Rio de Janeiro chegando no Posto Diauarum [e] pega~ 
do os Kayabi que iam buscar os parentes no rio dos Peixes. Assim se
guiram 10 Kayabi com Vilas Boas [p~a] buscar os parentes que moravam 
no 'rio dos Peixes. Assim Cláudio Vilas Boas [decolouJ com 10 Kayabi. 
Antes disso o avião ficou em pane. Assim o avião ficou 2 dias no Diau 
arum. Depois que o avião ficou em pane, depois de 2 dias o mecânico 
do Rio de Janeiro veio para consertar o avião. Assim que logo (que] o 
avião ficou pronto, decolaram do Diauarum com 10 Kayabi junto com Vi
las Boas. Assim eles [chegaram] lá onde estavam os PARA-SAR. Assim 
chegando lá eles foram olhar o caminho. Como os Kayabi já [conheciam] 
este lugar eles já [sabiam] para onde era o rumo das aldeias dos Kaya 
bi. Na manhã seguinte eles seguiram na frente com Vilas Boas também 
(e] com o pessoal do PARA- SAR. Assim os Kayabi seguiram na frente a
brindo picada. Depois de 2 dias de caminhada eles chegaram no rio dos 
Peixes onde eram as aldeias velhas dos Kayabi. Os 10 Kayabi que foram 
buscar os parentes eram: Toim, Pepori, Massiá, Cirilo, Cuiabano, Tap! 
ocap, Ipó, Aucoavit, Yawari, Põt. são esses [os] Kayabi que foram bu~ 
caros parentes. Assim, eles chegando lá, eles desceram o rio a pé 2 
dias. Depois que eles caminharam 2 dias de viagem os Kayabi pensaram 
em fazer balsa. Assim os Kayabi começaram a cortar o pau; assim [em] 
duas horas alguns [aprontaram) a balsa . Assim que eles andaram 1 dia 

1 -Na epoca S.P.I. 
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pelo rio. Depois de 1 dia eles cheearam nas aldeias dos Kayabi onde 

era a aldeia do capitão Temeoní. Assim os Kayabi chegaram na aldeia 

dos parentes; para reconhccê (-los] eles começaram a falar [ a] língua 

deles. Logo os outros falaram que eles vinham buscá[-los]. Quando e 

les falaram que [tinham vindo] buscá[-los] alguns ficaram cstranhan 

do. Assim os Kayabi conheceram os parentes deles . Logo os outros co 

nheceram Pepori e falaram com ele. Assim eles chegaram com· calma pa 

ra conversar com eles, explicando que eles ~inharn] do Xingu. Assim 

os Kayabi fala~am também para outros que se lembravam do Cláudio Vi 

las Boas. Assim logo em seguida o Cláudio Vilas Boas conversou com 

eles. Assim o Cláudio Vilas Boas conversou com eles se eles queriam 

vir para o Xingu . Logo os outros explicaram (para] o capitão Temeo

ní se ele queria vi~ para o Xingu. Assim o capitão Temeoní conversou 

com o pessoal deles. Disse para avisar [ao pessoal] de lâ do padre 

João. Assim que o capitão Temeoní conversou com eles e logo depois 

os 2 Kayabi desceram [na] aldeia. Nisto desceram também 1 tenente 

e 1 jornalista com eles. Assim eles 4 desceram paI'a outra aldeiados 

Kayabi, logo depois que o capitão Temeoni falou com eles. Assim e

les viajaram 3 dias, também viajaram as noites inteiras; assim eles 

viajaram [e] depois de 3 dias eles chegaram no barracão dos serin

guei~os. Chegando lá o barracão [estava] todo abandonado. Como não 

tinha ninguém eles viajaram l dia de caminhada. Como era um _ .lug·ar 

com muitas cachoeiras eles viajaram a pé; assim que (quando eles che 

garam] lá na boca do salto não tinham canoa para seguir. Assi~ eles 

continua~am a caminhada deles. Depois de 3 horas de caminhada nos en 

contraram. Para encontrâ[-los]nôs viemos pegar muda de mandioca de 

lá da aldeia; além disto outros companheiros saíram de canoa parama. 

~ar mutum. Logo que os companheiros saíram nós escutamos um g~ito Li 
no outro lado do rio; logo que eles gritaram n5s respondemos eles; 

pensamos que eram os seringueiros. 1 Assim nós fomos chegando com 

calma para ver quem era. Logo os outros viram que eram os Kayabi;c2 

mo tinha 2 caraíbas , nós começamos a falar com eles : 1
' Quem são esses 

caraíbas? 11 falou o amigo . Logo o outro falou que eram os gua!:'das [do 

l Canísio trabalhou 1 1 2 meses no barracão dos seringueiros no Ta
tu9, quando era earoto. Pceava água, rachava lenha e no fim Eanhava 
alguma roupa; muniç3o, comida. Depois voltava pra aldeia. Eventual
mente os Kayabi das aldeias iam até o barracão para pl'.'estar cutes 
serviços . Rdros tiravam borracha mesmo. CanÍsio diz que não tinha 
briga com serinI;uei:t"'o no Tatuy; só os "antigos, no Teles Pires". 
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PARA-SAR]. Os Kayabi responderam que estes caraíbas eram do Xingu. 
Outro falando com os outros Kayabi que encontraram, explicando pa
ra eles que vieram buscá [-los J. Assim eles encontraram os Kayabi que 
vieram para buscar muda de mandioca. Depois eles desceram com eles 
para as aldeias onde estavam outros Kayabi. Assim nós chegamos lá 
no posto1 e nós dissemos para os outros que aqueles tinham vindo nos 
buscar. Os outros que estavam ali não acreditaram. Assim eles vien3m 

correndo para ver se era verdade mesmo. Logo foram contar para to
dos que estavam na casa. Assim que eles chegaram para apresentar os 
outros; logo que os parentes chegaram começaram a chorar. Era costu 
me deles quando os parentes chegavam de viagem eles costumavam f a
zer isto. Isto quer dizer que eles se lembravam dos antigos faleci
dos que tinham morrido. Assim eles conversaram com os parentes se e 
les queriam vir para o Xingu. AÍ eles passaram 3 dias com eles para 
ver se interessava vir para o Xingu, explicando que os parentes es
tavam esperando. Também eles contaram os nomes dos que estavam no 
Xingu, explicando para eles que os outros do Teles Pires também ti
nham ido para o Xingu, falando que no Teles Pires não tem mais nin
guém porque tinham vindo buscã [-los] também. "Nós viemos buscar vo
cês porque nós temos terra muito pouca agora; os caraíbas vão aca
bar com noss a terra". Assim eles conversaram com os parentes para 
reunir mais perto dos parentes . "Assim nós vamos viver melhor". As
sim os outros logo resolveram vir para o Xingu e os outros resolve
ram ficar ali mesmo. "Nossa terra é aqui mesmo" disseram eles, "por 
que nossos avós morreram aqui, por isso nós vamos acabar aqui junto 
do cemitério dos nossos avós. Porque nós vamos deixar nossa terra?" 
diziam os outros . "Porque nós acostumamos a viver aqui. Lá é terra 
de ou'tros índios", dizem eles. Assim que os outros fizeram força pa 
ra vir conhecer os parentes que moravam no Xingu. 

Para eles virem, vieram [duas] famílias que estavam morando 
com Padre João (Domingos e Takaperun]. Assim que aqueles que foram 
avisar eles vieram com 2 rapazes (canísio e Moanhã]. Isto que vi 
eram primeiro na frente dos outros. Depois os outros vieram com [s~ 

as] famílias. Assim os outros vieram com os outros que foram buscá 
[-los]. Os outros Kayabi que (estavam) nas aldeias do capitão Teme
oní estavam muito preocupados com eles porque eles demoraram [mui
tos) dias. Depois de 8 dias eles chegaram com 2 rapazes (Canísio e 

l Posto da Missão Anchieta no Tatuy. 
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Moanhã]. Chegando nas aldeias do capitão Temeoní, logo outros Kaya
bi [voltaram) para buscar as famílias deles. Chegando lá [contaram] 
para os outros que os outros já foram todos para o Xingu. Assim os 
outros das aldeias do Temeoní vieram todos para o Xingu. 

Antes disso veio 1 f amÍlia com os outros Kayabi que foram do 
Xingu. 1 Além disso também seguiu 1 cabo com eles . Assim eles vieram 
na frente abrindo picada para os outros. Depois os outros vieram com 
Vilas Boas e o capitão Temeoní. Assim o capitão Temeoní veio com o 
pessoal dele para o Xingu e aqueles que vieram na frente dele cheg~ 
ram no campo para pegar o avião para seguir para o Xingu. Chegando 
no dia vários outros [estavam] esperando os parentes que iam chegan 
do. Assim, quando iam chegando, eram avisados que os outros vieram 
também com o capitão Temeoní. Assim que os outros que estavam no Di 
auarum começaram a juntar [muita comida] para os outros que iam eh~ 
gar depois. Depois de l semana o avião voltou novamente do Rio de Ja 
neiro para Diauarum, para saber notícias dos outros Kayabi. Assim que 
o avião chegou no Diauarum decolou novamente para ver os outros que 
tinham chegado no campo onde os outros Kayabi (que] estavam espera~ 
do os outros . Assim o avião chegando lá, Cláudio Vilas Boas estava 
esperando com todos os Kayabi que vieram com ele. Estes que vieram 
com ele, vieram das aldeias do capitão Temeoní. 

Assim que os outros Kayabi vieram na frente com os outros Ka
yabi que foram do Xingu. Além disso Cládio Vilas Boas ficou com os 
outros Kayabi que foram com ele do Xingu, aguardando os outros Kay~ 
bique (não tinham vindo] ainda. Também o Cláudio Vilas Boas(conveE 
sou] com o piloto para aguardar ele no Diauarum 3 dias. Depois o a
vião voltou novamente para ver os outros Kayabi que não[tinham vin
do] ainda. Assim que o avião voltou lá, nada de os outros Kayabi (vi 
rem]. Assim o avião[voltou] novamente com Cláudio Vilas Boas com os 
outros Kayabi que (foram J com ele do Xingu. Chegando no Diauan.m Cláu 
dio Vilas Boas [conversou J com [o] comandante do avião que voltas se 
lá [dentro) de 6 dias. Seis dias depois o avião voltou novamente p~ 
ra o Xingu. Chegando no Posto Leonardo onde estava o irmão do Cláu
dio Vilas Boas; [quem J estava no Posto Leonardo era Orlando Vilas 82 
as. Assim o avião[decolou] do Leonardo com Cláudio Vilas Boas e mais 
um Kayabi com eles para ver os outros Kayabi no rio dos Pe ixes, [c1c] 
onde os outros vieram para o Xingu. Chegando lá os Kayabi estavam es-

1 Tymakaí e sua mulher que vieram com Toim. 
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perando [há] 5 dias. Assim que Cláudio Vilas Boas chegou lá eles con 

versaram com ele que eles (tinham resolvido] voltar para as aldeias 

do capitão Temeoní. Assim que eles quase voltaram porque o avião de

morou [muitos] dias. Esses que vieram (na ÚltimaJ viagem [eram] 18 
pessoas. Aqueles que vieram na primeira viagem eram 12 pessoas. As

sim Cláudio Vilas Boas veio com [o] restante dos Kayabi do rio dos 

Peixes trazendo[- os] para [o] Xingu . 
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KUPEAP CONTA ESTÕRIAS (TRADUÇÃO DE CANf SIO) 

1. ORIGEM DA NOITE E DO FOGol 
Prirneil'.'o era o dia que existiu. Depoi~ a noite. Primeiro não 

havia o fogo. Quando matava bicho, colocava no sol para assar. Quando 

a gente ia caçar no mato~ dormia quando queria porque não sabia qua~ 

do era dia, quando era tarde, quando era noite. Os Kayabi deste tem

po iam caçar no mato~ e na hora de dormir eles começavam a fazei'.' a

campamento. Quando matava bicho> colocava no sol . Mandioca e milho e 

ram também colocados no sol para cozinhar e fazer farinha. Assim era 

antigamente. Depois, eles pensaram. A noite estava guardada numa ca

baça bem grande, dentro da casa, onde ninguêm podia mexer . Havia uma 

velha que disse então ao seu filho: .,Você não pode rnexel'.' ali, naque

la cabaça. O que é bom . é o dia. Aquilo é ruim". Depois quebra-ram a 

cabaça da noite . Maí-maiI'Í (um pica-pau) pensou: "Vou fazer qualquer 

coisa". Ele foi longe. Ele fingiu que estava morto~ colocando muita 

casca de pau cob~indo seu corpo. O corpo estava todo ferido poPque ~ 

le passou cupim. Botou uma camada bem grossa, para urubu não belis

car. AÍ desceu o urubu com o fogo aceso . Quando desceu, colocou o fo 

go bem na frente do pica-pau . Aí o pica·pau abriu s8 um pouquinho o 

olho, para o urubu não ver, e viu o fogo. Ele pensou: "Taí o fogo. Vou 

esperar um pouquinho''. Ai desceu um bando de urubus, pensando que o 

pica-pau estava morto, e ele se mexeu um pouco, só par,a espantar os 

urubus.· O urubu comeu ma1-mairÍ, mas sô o que estava cobrindo o cor-
.; ,., li --po dele - casca de pau e cupim - e as moscas .. Ai mai-mairi se v i rou 

de costas e os urubus foram embora de novo . Ele náo estava conseguin 

do pegar ainda o fogo. AÍ os urubus desce~am de novo~ e o que estava 

com o fogo pousou bem na frente dele. AÍ ele pensou: ''Vou pegar o fo 

go agora'' . AÍ pas·sou a mão e pegou o fogo. Os urubus foram todos em

bora e maí-mairí tirou tudo o que cobria seu corpo e ficou limpo de .. 
novo. Quando ele pegou o fogo, ele colocou fogo primeiro num pe deu 

rucu, depois na pindaÍba, depois na flecha. Por isto, quando os Kay~ 

bi não têm fogo, nem fósforo nem nada, eles pegam a pindaÍba e fazem 

fogo. E quando vão caçar e se perdem, eles sabem qual é bom pa~a le-

1 Outres ve~.Ães da orj cem do fogo: U11B contada i::or Txiravé, em Ribeiro ( 1979; 
2 08 ) ; outra p:>r Te:meon i'. e ltlanhâ, em Gr-flnberg ( s/ d : l 7 9-181 ) . 
nitra vcr-..xlo da origem da noite: contada poP rixiravéi em Ribeiro (19791 ;214) .. 
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nha. Até hoje os Kayabi sabem isso. AÍ eles experimentaram primei
ro a pindaÍba, depois a taquara de fazer flecha, para ver qual pe
gava fogo mesmo. Pegaram o pé de urucu e secaram para experimentar 

~ 

tambem e ver se era verdade. Quando eles experimentaram todos e vi 
ram que pegava fogo, eles acreditaram que era verdade. Assim que 
todos os Kayabi fizeram na primeira aldeia e depois ensinaram aos 
outros. Levaram a notícia: "Eles inventaram o fogo prá nós" a to
das as aldeias. Assim eles fizeram o fogo para poder comer as coi
sas assadas. AÍ os outros nas outras aldeias perguntaram: "Como vo -ces inventaram o fogo?" 

do urubu. Depois que 
E eles contaram como eles tinham pego o fo 

go pegaram o fogo do urubu, foram no caminho. 
pau (maí-mairí). Aí urubu foi à AÍ viram um passarinho batendo no 

roça. Estava andando quando viu um pica-pau batendo no pau. AÍ o u 
rubu falou: "Acho que é um passarinho. Porque não trouxe minha fle 
cha? Agora eu podia matá-lo". E passou. O pica-pau, que estava es
cutando, falou para si mesmo, baixinho: "Fui eu que peguei o fogo 
de vocé". E urubu passou e foi embora. Aí a mulher dele falou:"Por 
que vocé não trouxe sua flecha? Podia matar este passarinho". Assim 
que ·OS Kayabi antigos inventaram o fogo. Primeiro pegaram o pé de 
urucu. Assim eles espalharam o fogo. Em todas as aldeias chegou pé 
de urucu para fazer fogo. Assim eram os antigos Kayabi, que não ti 
nham fogo e só tinham o sol. Depois eles quebraram a cabaça onde 
estava guardada a noite. Para acabar o dia e existir a noite, al-

guns foram buscar mandioca - eram as cotias; outros foram buscar 
da noite também. Quando volta castanha - eram 

ram quebraram a 
macaco as pacas. E o 

cabaça e tudo escureceu. Por isto pacas, cotias e 
para caçar. E os que ficaram dentro 
caçam e comem durante o dia, e dormem 
E na hora escureceu tudo. Os que fie! 

macaco da noite saem à noite 
da casa - os homens também -
à noite. Eles quebraram PUM! 
ram comem à noite, e os que se esconderam na casa comem de dia. As 
sim que os antigos viviam. SÓ depois que quebraram a cabaça é que 
surgiram noite e dia. Se não tivessem quebrado, haveria somente o 
dia, até hoje. 

2. COMO SURGIRAM OS CARA!BAl 

Primeiro éramos nós mesmos, os Kayabi. Quem fez caraíba des-

1 Outras versões da origem dos caraíba em Lea (1977a: 15) e GrllnbergCs/d: 199). 
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cer, que morava l~ em cima no c~u, foram os pay~s. Eles i que de! 

xaram caraíba desceP. Alguns não queriam deixar caraíba descer, mas 

outros deixaram. Isto foi há muito tempo, quando os Kayabi jâ e

xistiam. Por isso os caraíba ficam sempre voando de avião, porque 

moravam no céu11 Isto foi o que os payês contaram. Primeil:'o nome 

de caraíba dado pelos Kayabi foi Nataquat.l Outro nome de caraíba 

foi Puimgaroô. 2 O que estava junto com eles eram Tapaiun~ que e

les estavam cPiando. MaiPasin3 é outro companheiro de caraíba, que 

ele estava criando. Ta.puin-avocô4 eles também estavam criando Ce

ra gente). Foram os payés que mandaram ele descer na terra. Por' is 

to todos os caraíba são chefes e têm, companheiro para trabalhar 

pra eles. Porque eles vieram do cêu com o pessoal deles para tra

balhar pra eles. Um Kayabi ficou brabo com seu sobrinho; todos os 

filhos e filhas dos payés eram casados. AÍ elas fizeram o sal pa

ra o payé <~ sal de inajá raspado, queimado e coado que eles fa

ziam e fazem até hoje), que era seu sogro. AÍ eles falaram (os~ 

yés): 11 Faz mais coisa!" E elas fizeram o amendoim socado. Aí o so 

b:rinho do payé pediu o gavião ao seu tio: "Olha, meu tio, dá este 

gavião pra mim!'' AÍ ele deu o gavião para o sobrinho, e quando deu 

o sobrinho tirou as penas, que eram todas pretas. Pegaram o barro 

braneo e riscaram as penas, que ficaram ~iscadas. Em outro coloca 

ram todo o barro, e virou a garça. Em outro, colocaram urucu,c vi 

rou tucano. Outro pintou o nariz do mutum para ficar vermelho. Em 
' 

todos os pássaros eles fizeram isto; estavam enfeitando para qua~ 

do caraíba descesse do céu. AÍ o payé rezou, esperando caraíba 

descer e disse ã sua mulher: ttNão sei o que vai acontecer- agora .. ~· 

AÍ a mulher estranhou e perguntou~ 110 que aconteceu? Você não era 

assim ... " AÍ ele escutou um barulho no céu e este se abriu. Todo 

o mundo ficou com medo, pensando que ia morrer. AÍ os Kayabi fala 

ram: ''Os velhos (payés) vão nos matar a todos agora! u Porque eles 

n~o sabiam o que ia acontecer. AÍ os caraíbas desceram e todas as 

mulheres falaram: "Foram os payés que mandaram ele descer''. 11ls al 
-guns nao acreditaram. Assim eles desceram e começaram a se espa-

1 Pé de inajá (tradução do intérprete) 
2 Nariz grurrle •' 11 

3 Gent,e branca 0 11 

lf Cabelo compriido " " 
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lhar e subiram o rio Teles Pires. Por isso eles foram morar no cam 

po~ onde não tinha mato, enquanto os outros desceram. CavaÍba des

ceu onde estavam os Kayabi, passando pela aldeia deles~ e então os 

Kayabi desceram também, acompanhando eles. AÍ chegaram na cachoci-

ra e começa~mn a puxar canoa pela ma~gem. AÍ subiram o rio Teles 

Pires e mo~reu um caraiba chamado Puingaro5. N~o tinha remidios) 

não tinha nada. Assim que os caraíbas desceram, porque o sobrinho 

do payê pediu o gavião dele. Foi assim que meu pai CTemeoni) ne con 

tau a estória de como surgi~am os caraibas. Se não houvesse opayi, 

caraíba não teria apa~ecido aqui. Assim que apareceu os caraíbas, e 

primeiro, o fogo. 

Antes disto, quando estavam subindo o rio, os caraíbas rou

baram urna mulhc~ Kayabi, no começo. A mulher foi perto do rio la

var as vasilhas e a aldeia ficava longe do Pio. Ela estava sozinha 
e quando chegou lã~ caraíba encostou. Ela estava demorando muito e 

sua mãe foi procurá-la . "Cadê minha filha'? n, falou. A mãe viu a cui 

a perto do rio e pensou: "Caraíba levou minha filha". Quando cara

íba encostou, a mulher falou: uMeu marido ficou brabo comigo, por 

isso é que eu vim lavar as vasilhas" .. "Então venha conosco11
, disse 

ram os caraíbas. E ela embarcou na canoa. O pai desta moça ficou 

brabo com seu genro porque deixou sua mulher ir com os caraíbas. A 

sogra também bl"igou com ele: ºPorque deixou minha filha ir embora?" 

OscaPaÍbas levaram a moça p~a onde eles moravam - nas c.abec~ do 

rio Teles Pires - e demoraram muitos anos. AÍ trouxeram[:n~ de vol

ta. AÍ o marido da moça que foi tinha ficado sempre lá~ perto dos 

sogros; aí eles olharam e a mulher primeiro viu sua filha chegando. 

O sogro então bl"igou novamente com seu genro: "Agora você não pode 

mais brigar com minha filha e judiar dela. Você tem que tratar bem 

da minha filha". Quando caraíba trouxe a maçai' deram muita 
. 

coisa 

pra ela trazer: roupa, machado, fÓs.foros; assim que os primeiros ca

raíbas levaram uma mulher Kayabi. Quando caraíba. desceu do céu, pri 

meiro eles espalharam pra longe dos Kayabi, pra Brasília, São Pau

lo; mas os payés disseram que eles desceram primeiro no rio Teles 

Pires. Como nilo se interessaram poP este ri.o, fovam morar longe. 
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3. ESTÕRIA DA LUAl 

Yay ê o nome da Lua quando foi para. o céu; Hé (mentira) seu nome 

na terra, 11 porque era muit o mentiroso". 

Primeiro não tinha a Lua2 , não tinha o céu~ não tinha nada. 

Havia Lua e seu irmão. O irmão,, o segundo, era. bom e obedecia ao 

pai. Lua não, Lua queria casar com uma moça, mas o pessoal [da mo 

ça] nao o aceitava porque ele não obedecia ao pai. Lua viu umas JID 

ças Kayabi trabalhando fazendo panela de baI"ro. Seu pai disse: "l'(°ao 

vai lã que essas moças vão sujar vocêu. Ele desobedeceu ao pai e 

foi lá. As moças pegaram barPo e jogapam na ca:ra dele. Por isso 

tem manchas na cara da Lua. Por isso ele foi lá pra cima,, porque 

desobedeceu seu pai. O que era bom, [o i~mão] estava fazendo pe-
... 

neira, mas na realidade era o ceu que ele estava fazendo; porque 

nio existia ainda. Ai a Lua perguntou a seu iPm~o o que ele esta
va fazendo e seu irmão respondeu: ,.Estou fazendo urna sombreira p~ 

ra colocar lá em cima, po"P causa do sol u • Lua falou então: ~•nique. 

vou levar•• .. E seu irmão: ºNão. Eu é que vou,•. ºAeora vou levaru. 

E seu irmão: "Não leva muito pro alto, leva só pertinho. Deixa aí 

rnesmo", e Lua: "Não, vou leva.P mais pra cima".. "Ai tá bom!.,, 11 Não, 

vou levar mais" • ''Então leva . . Deixa aí., j ã tá longe" . 11 Vou levar 

mais longen, e subiu mais .. Aí o i:rmão ficou bPabo e disse: 11Tá bom, 

você pode levai'.' prã cima, e pode ficar lá também". E não ligou mil.s 

pro seu irmão Lua. Por iSLO a Lua fica andando lá em cima, e apa~ 
~ 

rece a cada mcs. Pai da Lua chamava-se Payeav1. 

Antes de Lua ir lá pra cima, o irmão de Lua foi caçar no ma 

to. Ele .tocava uma buzina e os porcos vinham todos. Então ele ma

tava muito porco. Lua perguntou: "Como você mata porco'? 11 11 Eu vou 

pro mato, corto um pau e amarro lá em cima. Eu subo lá no pau, to 

co buzina e espero os porcos 11
• Lua então disse: uQuando eu vou ma 

taP porco, eu não vou subir no pau não. V'ou ficar ernbaix:o 11
• Ele es 

ta va desobedecendo seu irmão. AÍ cl,e foi. Chegando no ma to, Lua 

tocou buzina. Quando os porcos chegaram, Lua só teve tempo de ma

tar um. Os out~os avançaram e comeram Lua. Ele demorava muito e o 

1 Outras versoos das aventurus de. Lua e seu irmão; ..mu contada por Txirevé, 
cm Ribeiro ( l~ng; 215) e outras por Tapa e Terreoni em Grtmberg { s/d: 194). 

2 + -Senundo o mfornEilte, Yay. 
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pai e o irmão ficaram preocupados, e já imae;inando que ele tinha 

sido comido pelos porcos, foram atr&s. Quando chegou no lugar on

de Lua tocou buzina, ele sd viu um pouquinho de sangue na folha, 

porque os porcos comeram tudo, atê osso. Pai de Lua pegou o san

gue e levou pra casa .. Lá botou dentro de uma caixa com remédio pra 

viver de novo ( = muangy ) e tapou. Daí a. 2, 3 horas,. escutou o ro~ 

co da Lua, que tinha ressuscitada. Pai de Lua destapou a caixa e 

disse: "filho, você não obedece a mim nem ao seu irmão••. Pai de 

Lua e~a Mait e Lua tambêm, porque e~a filho. 

Então o iI'mão de Lua inventou de visitar os Índios de outra 

aldeia e se vestiu de peixe. Cobriu todo o corpo com casca de pau, 

ficou igual a peixe, e caiu n'âgua. Chegou na aldeia de Índio bra 

bo e as moças que tinham ido banhar viram um peixe grande e fon3m 

avisar os homens. Elas falaram de um peixe grande, como elas nun~ 

ca tinham visto, e os homens pegaram suas flechas. Fol:'am lá e fl.e 

charam muito, até acabar as flechas. Buscaram mais e flecharam tu 

do até que o peixe virou .. "Agora. vocês podem cair ntâgua e pegar 

o peixeu, falaram. Mas quando foram pegar as flechas, ele fugiu 

com todas grudadas no corpo. Quando chegou com tantas fl ,echas, Lu 

a perguntou: "Corno você consegue tantas flechas? 1' Ele explicou que 

cobria o corpo com casca de pau, mas colocava primeiro casca de 

pau que não fura. Lua disse então que também queria ir pegar fle

cha de outro Índio~ Ai seu irmão explicou pra primeiro botar cas

ca grossa, depois casca mole pra flecha pegar, e se ~obrir todo, 
deixando sõ cara e pernas de fora. Lua disse que ia fazer assim, 

mas era mentira, porque ele .já ia desobedecer de novo seu irmão" 

Foi e ·pôs só casca de pau fina .. Caiu n 1 âgua e quando chegou no Pº!: 

to da aldeia os Índios vi~arn. Os Ípdios pegaram um monte de fle

cha e mataram o peixe. Caíram n'água e puxaram o peixe. AÍ tira

ram as flechas~ buscaram faca e repartiram o peixe pra toda. a al~ 

deia. AÍ cozinharam. Pai de Lua 1 preocupado com · a sua demora, pen 

sou: ~'Será que Índio brabo comeu meu filho? 1' E foi lá. Foi na for 

ma de g~ilo bem pequeno; ele podia po~que era payé muito grandc4 

Chegou lât ent~ou na casa dos Índios brabos, e as moças escutaram~ 

r'Olha grilo aí! 14 Aí ele pe.rgunt:ou: "O que vocês estão comendo '? '1 

''Um peixe grande que apareceu aqui. Da primeira vez ele fugiu mas . 
ontem a gente pegou e1e•1

• Pai de Lua foi pra casa e contou para o 

irimão, que disse: 11 Ele não obedece a gent~ 11 • Então P.l i de Lua foi 

buscar osso do filho. L~ ele encontrou osso do peixe e os indios 



315. 

viram um grilo carregando osso de peixe. Ele correu para casa. L~ 

chegando, colocou o osso no remédio e tampou. Duas a 3 horas de

pois começou a roncar e pai de Lua abriu a caixa e ele estava lá, 

vivo. Seu irmão disse então: "Você não obedece o que eu rrardo''. As 

sim que Lua nã9 obedecia neu1 seu pai nem seu irmão. 

Lua queria então casar com uma moça mas seu pai não deixou. 

Então ele foi lá pra cima e não voltou nunca mais. Por isso fica 

lá em cima. 

4. COMO AP~ MIUiO, MANDIOCA, AMENDOIM, CARÃ, MANGARITO; COMO 
. -

APARECERAM ESTAS COMIDAS DOS KAYABil 

No começo se plantava inajá. E demorava muito para dar fru

to pros antigos Kayabi comerem. Depois eles pensaram: ucomo vamos 

fazer p.ra ter comida mais depressa?"' Todos os filhos estavam casa 

dos e tinham meninos, estavam aumentando mais. Eles pensaram como 

fazer muita comida e resolveram fazer roça muito grande. Começaram 

a derrubar o mato, secou, queimaram o mato e jogaram a mãe dentro 

pra queimar também. Na hora de queimar a roça, jogaram a mãe. As 

moças que eram casadas com os filhos dela começaram a chorar por-
• .... 

que eles tinham jogado a mae deles no fogo. Depois que queimou tu 

do, foram lá olhar. Viram os ossos da mãe e pegaram: braço,perna, 

dedo, e plantaram os ossos. A perna deu mandioca, cabeça deu cará, 

dedo deu amendoim, braço é milho. Depois que plantaram,afastare.m-se 

e foram pra longe. Passou muitos meses e um papagaio passou cm c.f. 

ma. Então eles perceberam que sua comida já estava boa e resolve

ram ir à roça, buscar comida. Passou um papagaio pela segunda vez 

e eles foram ver se a comida já estava pronta. Lá eles viram mui

ta comida: milho, mandioca, feijão •.. AÍ eles resolve~am colocar 

a mandioca dentro d'água pra experimentar. Passados 3 dias, foram 

ver e a mandioca estava mole. Tiraram a casca e resolveram que e

ra assim que eles iam comer. PrimeiPo eles experimentaram IMssa de 

mandioca pra fazer beiju e então resolveram comer assim. Assim é 
que os Kayabi queimaram a mãe pra poder descobrir a comida deles. 

Depois morreram os filhos . Assim é que existiu a canida dos Kayabi. 

1 Outnls verf"~s da origem das plantas cultivadas: umJ contada p::>r Txin:ivê ~ 
an Ribeiro (1979;206) e outras por Tapa, TeJJlOOnÍ e Haiererü en Grllnbcr-g (s/d: 
JBl). 
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5. COMO SURGIRAM OS KAYABI (TUIARARf)l 

O que fez os Kayabi veio de muito longe. Quando ele chegou 

casou com uma moça de outra tribo. Ele chegou cm vá~ias aldeias de 

outros Índios. Quando ele chegou na aldeia dos indios Mundurucu, 

ele disse: "Você.s podem me U'latar e me comer''. Pat'la escapar dos ou

tros Índios, ele tra~ia primeiro as malas dele na frente, pra po

der correr . Ele então corria e os Índios não conseguiam pegá- lo. 

Quando ele chegou em outra tribo, os Índios disseram; "Vamos co

mer ele" .. Ele estava carrcgcJ..ndo mui ta coisa: as malas , flechas, co

car. AÍ chegou na aldeia dos Txicão e falaram: "Chegou urn homem 
.,. 

a.i•,. Eles estavam procurando um homem pra poder casar. Chegou lá 

ele casou com a moça mais nova que havia na aldeia. AÍ ele fez ro 

ça. Plantaram muita comida na roça. A mulher dele foi ã roça. De

pois os outros foram atrás da mulher dele, e depois ele . Lá che

gando, ele viu só a cesta de carregar mandioca da sua mulher. P~o 

curou a mulher e viu com outro homem . Pensou: uoutro tã pegando mi 

nha mulhe~11 • E pegou duas flechas de taquara . Chegou perto dela e 

queria flechar. A mulher falou: "Não me mata não~•• E ele flechou 

bem no peito dela e matou sua mulher. Então a~ranaou o braço dela 

e foi pegar banana pra embrulhar e ninguém ver. Dcnt~o da casa e

le botou lá cm cima do pau. Deitou na rede e ficou quieto~ AÍ ele 

olhou e estava pingando sangue. Falou pra sogra: "J\fct!" (Careca) 
-porque era velha e nao tinha cabe lo. E·la levantou e começou a vaE 

rer a casa. AÍ a velha viu o sangue e perguntou o que era.. Tuiara 

ré :respondeu: 11 Foi sua filha que eu matei" . A velha falou: "Você 

matou minha filha!tt AÍ ele falou: "Eu encontrei sua filha com ou

tro homem, por isto eu matcin. Então foi embora e deixou o pesso

al Txic5.o com quem ele tinha casado. Falaram pro ele ir' embora e con

tinua.r o serviço dele que ele tinha que fazer. AÍ veio outro Índi 

o casar com Txicão. Era Índio Canoeiro. Eles brigaPam e os Canoci 

ro voltaram pra l~, onde estavam, no Tatu~, at~ no Arinos e no Ju 

rucna, enquanto os Txicão vieram pra cã . Tuiararé também se chama 
.,. -

va Avatat . AÍ Tuiararê foi longe de novo e de la queria acabar com 

todo o mundo, com todas as tribos de indios . Os filhos que ele ti 

l Outn~f; versões da origem do~ Kayabi: uma cont~d1 por Txira.vé, cm Ribciru 
(1979;197) e outru.s por Tapa e 'l'crrconí cm GrUnberg (s/d:lA?.) . 
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nha já estavam todos grandes. Ele entilo ficou csperdndo. O cunha

do de 'fuiararê tinha 4 filhos homens e tinha mui ta i~ente com ele .1 

Era um rio muito grande, corno o Xingu. Ele foi ver se o rio já e~ 

tava escumando (quando vai pisar na água sai sujeira, isto ê sinal 

de I'as tro de gente) e não estava ainda. Ele foi de novo esperar os 

outros Índios que iam atacá-lo, até o amanhecer. Tuiararé estava 

esperando seu filho que ia atacâf lo] também, porque ele tinha mata 

do sua mãe. AÍ os outros falaram: "NÓs vamos matar Tuiararé, nos

so tio". Tuiararé foi ver seu filho e ninguém fez nada com ele por 

que 'tinham medo dele. AbI:'açou seu filho e voltou de novo pra onde 

ele estava. AÍ o filho dele foi lá: "Você não pode t:er medo", di.§. 

se o irmão. E ele fez a mesma coisa: abraçou e agradou seu pai. A

í o filho de Tuiararé chamoufo1 mas ele não quis ir e quis ficar 

no lugar mesmo onde ele estava. AÍ ele [TuiararéJ perguntou para 

os Índios que moravam junto com ele: 11 Houve alguma coisa aqui?'1 Os 

outros responderam: "Sempre à tarde, a gente escuta um grito des

te lado". E ele foi perguntando pro resto o que que eles escuta

vam. 11Aqui tem um fazendo barulho, batendo o pau•~. Era macaco . ºA

qui tem uma voz que parece gente''. Era porco. "Aqui tem outro, que 

grita". ~ tucano. Depois, pra -virar gente 1 Tuiararé pegou um mon

te de porco. AÍ, aquele que fez sujeira. na. água (parece mingau) são os 

cpe vão gostar de mingau . . Quando ele juntou mui 'ta gente que ele ti 

nha feito, os outros Índios não tinham mais coragem de ir atacá[-

1~. Tudo o que ele ia falando iam aparecendo na frente dele. Ele 

dizia: ºQue!'O istot" E aparecia. Aquele que foi pego onde tinha 

muito ninho de saüva, tem cabelo louro. Muitos Kayabi antigos ti

nham cabelo louro. Aquele que foi formado quando o rio está seco 

nas folhas pretas, virou gente preta. Nossos avós e bisavós epam 

todos pretos. Bisavô de João · Lcite e todos os parentes dele eram 

pPetos. Aqueles que foram buscar taquara e foram formados lâ, an

dam meio caídos. PoPque tem pê de taquara que fica sempre caído. 

Aquele que virou gente e e~a tucano, era muita gente. Por ísto Pc 

pot"i tiriha muito pessoal, aldeia muito grande, po!"que ele era tu

cano. E por isto ele tem cabelo encaracolado, feio. Tem tucano com 

cabeça feia, as~im. Por isto, quando Tuiararé fez os Kayabí,tinha 

l o filho de Tuiarare ficou com os Tximo. J.evou notíci.~ entcio de que o pcú . ... . ~ . 
dC" Tui ... 1.n:u:-c e st:ava no rrc10 de outros 111dios • 
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muita gente mesmo . AÍ os Kayabi começaram a se espalhar prus outra!:i 

aldeias. Mas mesmo assim tinha muita gente. Quem foi formado no pi 

l~o i meio escuro, meio moreno . E cada um tem uma cara e um corpo 

diferente do outrot porque Tuiararé fez assim. 

Depois que os Kayabi apareceram, eles começaram a espalhar. 

Então eles subiram prâ cima do Porto dos Gaúchos, pra gleba Arinos, 

fazer roça lil. Foi o avô do Canisio quem foi fazer roça lá primei

ro. Quem foi faze~ roça lá também foi Monoí e Pinoví. Quem é forma 

do do pau que soca pilão não tem Ciibe lo. Temeoní, po.r exernpJ o, não 

tinha cabelo. Quem é formado de outro Índio, Índio alto, é bem al

to também. O bisavô de Paié era de outra tribo. Era muito alto, e 

tinha cabelo comprido. Tem l Kayabi que não fazia nada; dormia no 

chão porque não fazia rede~ não fazia peneira, nem roça pra mulher 

dele. Este el:'a o avô do Takaperun e do Tevit, e eles trabalham. Mas 

o avô deles não era assim. Depois tem alguns avôs de alguns Kayabi 

que também não faz i am nada, nem roça; tinha uma porção deles. Eles 

comiam comida dos outros e iam de aldeia em aldeia pegando comida 

da roça dos out ros. Então os Kayabi brigaram com eles . Se Tu~ararê 

não existisse , não existiriam .os Kayabi . Tuiararé fez os antigos K~ 
• 

yabi, os prirnei~os. Fez bastante gente . Assim que os Kayabi existi 

ra.m primeiro no Teles Pires; ocuparam todo aquele lugar, e depois 

espalharam; metade foi pro rio dos Peixes , e de lá uma parte foi 

p~o rio Arinos. Depois, havia Kayabi que brigavam entre si; muitas 

aldeias brigavam com outras. Assim os Kayabi viveram muito tempo, 

e viviam muito bem: não morria ninguém e não acontecia nada com e

les. Depois teve um Kayabi que subiu no pau e caiu de lá de cima: 

foi o filho dele que deixou ele cair lá de cima. Ele pediu coco ver 

de de tucum e o pai dele subiu pra pegar. Quando chegou lfi em cima 

ele cscor~egou, caiu e morreu. Ele subiu e cm vez de derrubar o pau 

ele fez uma corda bem comprida e subiu até lá cm cima . Antes disto 

não acontecia nada com eles, nineuém morria . Quando morria, ressu~ 

citava de novo. Depois que este Kayabi deixou seu pai cair lá de c! 

ma, ninguém ressuscita mais .. Morre de vez. Assim que pela primeira 

vez 5urgiu a morte. Assim que os avós do5 Kayabi existiram. Depois 

que eles existiram, eles primeiro morriam e ressuscitavam. Depois 

que o filho deixou seu pai cair do coqueiro, eles não n::ssur.cítaram 

ma is. E até hoje é assim. Quem é formado de caitctu tem muitos pa-.. 
t"'entcs. Como os primeiro::; Kayabi mor•r-eram., por isto a eente esta ~ 
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cabando. Se não tivesse morrido o primeiro, ninguém morreria hoje. 

Antes i quando ficava velho,, saía a pele e crescia uma nova, e a pe~ 

soa continuava a viver. Depois que os primeiros Kayabi morreram, a 

conteceu outra coisa: os Kayabi antigos matavam seus parentes. Tui 
... ~ 

arare entao falou: "Como vocês mataram seus parentes, isto vai fi-

car pva sempre. Agol:la. um vai matar o pait o filho, os paPentes,por 
... 

que voces fiZeI'am assim primeiro. Se vocês não tivessem matado seus 

paI"'entes, isto nunca ia acontecer'.'. Pari isto os Kayabi brigam mui

to uns com os outrios e matam seus parentes. Por isto tambêm ficam 

brabos com a mulher e com os parentes. Isto acontece po~que Tuiara 
-:rie disse! ''Agora isto vai acontecer pra sempre, e vai espalhar pe~ 

lo mundo.. O sangue do seu irmão que vocês mataram, vai se espalhar 

para sempre, e seus netos também vão fazeI' assim''. Tuiararé falou 

então: ºComo vocês são muitos, vai acontece?:J alguma coisa c:om vo

cês. Vocês vão morrendo, acabando, acabando, e quando ficarem sô 2 

pessoas, vai acabaF o mundo. Mas isto nio vai acontece!' tio cedo, 

mas vai acontecer mais tarde". Por isto os Kayabi aguardam o que 

Tuiararé falou, e ainda não aconteceu porque os Kayabi ainda não, ~ 

cabaram. Mas os Kayahi estão esperando mais tarde o que vai acontecer. 

6. ESTÕRIA DE MAIT1· 

Houve um payé antigo que rezou pa~a o mundo acabar. Mas ou

tl"'o payê t:1ezou também paI'a o mundo não acabar' .. Se este outr-o payé 

não tivesse rezado, o mundo já tinha acabado há muito tempo. Antes 

disso, pra isto acontecer, os Kayabi foram derrubar outras tribos. 

Eles foram, e quando eles voltaram, escutaram uma buzina . Os meni
nos, os filhos estavam brincando, e eles pensaram: nvocês não pt:t

ram de brincar, vocês 'têm que escutal' a buzina". E brigaram com 

seus filhos. AÍ as mulheres ficaram bPabas com eles9 porque nao P~ 

ravarn de bPincar e não escutavam os que estavam chegando e tinham 

brigado. Então eles foram embora (era o payê Mait} e foram lá pra 

cima. Lá em cima eles pensaram como iam castigar o pessoal que fi-

cou aqui, como iam acabar com eles. Lá em cima era o céu . 
~ r ~ • -

um pau crosso que fica de pe, e segura. o ceu: so o paye ve 

Parece 

isto. 

Então Mai t pensou= "Nós vamos derrubar este pa.u em cima deles .. · E

ra mui to griande e eles cortaram a1:é de tarde. Entã:o falaram: ''Ama-

1 Out"Pd ver'SaO Luntada p::>r Txiravê em Ribeiro ( 19 79 ; ?09) . 
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n.hã a gente acaba com cles'1
• Mas u1n payé aqui rezou. E viu que 1.-

""' am derPuba:r o ceu cm cima deles. Então pegou os pedaços do pau e 

colava. tudo, foPmando o pau de novo . No dia seguinte Mait pensou 

que ia terminar de derrubar> mas os outros tinham colocado pedaço 

de pau muito duro, que .nem machado entrava; e eles não consegui

ram de~rubar o céu. O payê começou a rezar lá em cima e todos con 

tentes lá em cima, achando que iam derrubar o pau. O outPO -paye 

aqui rezava e dizia: "Vocês não vão derrubar. Quando vocês corta

rern, eu venho aqui de novo e colo os pedaços de pau''. Af ele rezou 

pr'o sol ttimbém: ºVai depl."'cssa. ! Escul"'ece depressa! ir Assim eles não 

derruba~am o céu, porque tinha um payé daqui rezando. Se não fos

se ele, teriam acabado com os Kayabi. Depois Mait se aI'I'ependeu de 

ter f 1ei to isto: "Quase que nós acabamos com o pessoal . .. ,, Agora e 

le estâ lá em cima e é amigo da gente. 

Depois que Mait quis fazer isto, teve um aqui na ter~a, que 

pal'ecia gente, e que comia os Kayabi . Se chamava Anang. Quando os 

Kayabi iam visitâElo], ele convidou os Kayabi para dormir . Ele tern 

uma espoI"a no pé. Eles dormiram e começaram a roncar. Aiiang foi lá 

verificar se tinham dormido mesmo. Ent~o~ com o p~ que tinha a es 

para, matou 1 Kayabi~ Os outros, que estavam esperando, foram bus 

cãf10J Então chegando lá~ Anang convidou para dormir. Jâ estava e; 

curo e Ailang disse: "Você dorme aqui" . Quando ele dormiu, Anang pe -
gou o pê com a espora e matou o Kayahi . Pela terceira vez 9 então, 

foi l Kayabi verificar o que estava acontecendo~ já que 2 tinham 

ido e não tinham voltado. AÍ um terceiro foi e aconteceu a mesma 

coisa. Quando o Kayabi dormiu, Anang pegou a espora do pé e matou 
... 

o Kayabi. Na quarta vez foi um outro Kayabi. Chegou la e desconfi 

ou que Anang é que fazia alguma coisa com eles. Quando escureceu 

A.Tiang convidou ele pra dormir, e o Kayabi desconfiou que Anang fa 

~ia qualquer coisa com eles i noite, e ficou fingindo que estava 

dormindo . Aiiilng veio verificar se ele estava dormindo. Aiiang veio 

verificar se ele estava mesmo dormindo e colocou a mão em cima do 

peito dele. Achou que estava dormindo e foi bus~a~ a espora. En

tão o Kayabi pegou uma pedra e colocou sobre o peito. Quando Afiarg 

voltou e meteu o p~ com a espora bem forte em cima do Kayabi que 

brou o pé e ficou arruinado. Cntáo o Kayabi disse proa rnulher do 

Anane :- uEu vou embora. Não vou ver se ele acioeceu, nem o que acon 

teceu com ele~ mils acho que ele ti doente••. E veio e~bora. E con

t:ou pros out ros o que tinha 13contec ido. Que t int1a uma coisa lá que 



parece gente e que estava Jliatando os Kayabi, "mas acho que agor'ct 

ele quebrou o pé e está mu í to mal '1
• Ele ent:ão voltou pra casa co~ 

tando esta estÓPia para os out~o~. o que matou Anang, ele levou 

a pcd~a de casa .. Quando ele chegou perto da casa do Anang, ele e~ 

condeu a pedra numa moita . Foi só para ver o que estava aconte

cendo. - Ailang estava deitado e ele falou: ºVocê tá aí?'' ''Tau. Dei 

ta na rede comigo. Você vai dorm iI' aqui 0 • ''Tá bom". Ele então f a 

lou pro Aiiang: "Você vai .morrer agora". E ficou junto com ele.E~ 

cureceu e ele voltou pra pe~ar a pedra. E deit:ou. Aiiang então pe 

gou no corpo dele pra verificar que ele estava ali, e nem descon 

fiou que ele tinha a pedra. Então quando pegou a espora e deu no 

corpo dele, morreu. 

Assim iam acontecendo muitas coisas: uns iam matando os ou 

tros, Anang ia matando gente, outro caiu do paut Tuiararé ia fa

bricando gente. 

Este Kayabi foi ver o Anang no dia seguinte. E pe~guntou: 

"Voe~ ficou doente? O que houve? Quando eu cheguei aqui voe~ es

tava bom'r. Mas estava mentindo, porque c~a ele que tinha quebra

do o pé do Aiiang. 
• 

Depois tinha outro Anang. Kayabi foi lá e Ailang estava ti-

rando mel do chão, cavucando. 11 0 que você tá fazendo'? u ''Tou ti

rando me1r•. Perto dele tinha um pau que o Anang carregava. Então 

Anang pegou o pau e matou o Kayabi. Os outros Kayabi não sabiam 
- . . ~ 

o que estava acontecendo. E entao outro Kayabi foi atras do pri-

meiro para ver o que tinha acontecido. Tinha uma onça tambim que 

estava comendo os Kayabi. Era onça como gente. Quando os Kayabi 

iam sair para caçar, e quando chegou a noite veio a onça e comeu 

todos os Kayabi. Para descobrir os outros foram procurar os com

panheiros: 11 Nôs já acabamos com Anang, agora tem outro acabando 

com a gente''. Então eles foram pro lugar onde estavam os compa

nheiros e não viram nada. Então se esconderam e aguardaram, até 

que escutaram um barulho. Viram a onça e resolveram acabar com e 

l~. Chegu.ram perto e flecharam todos. Mataram então a onça. En

tão os Kayabi falaram: ''Agora já matamos 2 An;rne e 1 onça que es 

tavam acabando com a gente. Mais tarde vai surgir outras coisas 
-e a gente vai ter que se defender. Por isto voces cont~m pra tu-

-dos o que acontec~u com os antir,o~ Kayabi e dig.1rn a todos que noG 

temo~~ que nos defender''. 
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?. COMO OS ÍNDIOS KAYABI FAZIAM GUERRA COM OUTROS ÍNDIOS 

Quem primeiro fez guerra com os Kayabi foram os Índios Mundu 

rucu . No começo, os Kayabi não tinham faca, nem facão nem machado. 

Mas tinham machado de pedra e i com isto que eleR faziam ~oça . E

les viveram muito tempo com o machado de pedra . Quando eles desco 

briram este machado de pedra, eles pegaram muito e espalharnm pe

las outras aldeias. SÓ os velhos é que amolavam estes machados. T~ 

do o pessoal da aldeia botava o machado de pedra em frente do ve

lho e pedia pI'a amolar. Então os Índios Mundurucll viel'.\am fazer guer 

ra com os Kayabi porque eles queriam matar os Kayabi . Quando eles 

chegaram lá, os Kayabi tomaram os facões e machados de caraíba que 

eles tinham. E flecharam um Mundurucu. Trouxeram os facões pra al

deia. O facão grande eles quebravam aos pedaços e faziam faquinhi:J.s. 

O machado de caraíba eles emprestavam pra outras aldeias, e passa

ram a usar só isto pra fazer roça, e guardaram os antigos machados 

de pedra. Depois que eles foram visitar outras aldeias> outros Ka

yabi viram o facão. E pediram para quebrar no meio. O fer~o eles ba 

tiam na pedra pra fazer faca pra eles. Primeiro, os antigos não ti 

nham nada, nem faca, nem facão. Quando matava bicho 1 pra rcpart)r, 

cortava com taquara e tirava as tripas com ponta de flecha . Depois 

que os Kayabi descobriram que os Mundurucu tinham facão e machado 

eles foram lá e tomaram tudo. Então repartiram tudo. Mas não tinham 

enxada pra cavar a terra pra fazer roça e usavam o machado e as pon 

tas de facão. Os outros Índios, os Canoeiros, foram os que primei

PO descobriram o machado de pedra. Apiaká também. Para fazer colar, 

eles furavam o tucum com dente de piranha e dente de macaco. fndio 

Apiaká também não tinha machado, como os Kayabi. Os avós dos Apia

ká eram Yururnucai (;;;queimado) e a mulher Morefan e estes contavam 

muitas est6rias para os Apiak&. Antigamente os Apiak5 moravam jun

to com os Kayabi, depois separaram. Yurumucai e Morefan contavilln cs 

tór:ia dos Apiaká para os Kayabi, corno os antigos viviam. Contava qt.e 

não tinha machado, só machado de pedra também. Morcfan morava jun

to com os Kayabi. O~ Kayabi foram então pro território dos Krenako 

ro quando foram caçar no mato. Os Krenakoro mataram uma mulher Ka

yahi, e eles ficaram brabos e mataram Morefan. O marido dela ficou 

brabo e resolveu matar Morefan. Ai chegaram v~rios indios Tapuin

ln rtd!-~ aldeias Apiaká e ut.:icn.ttatn; matar•am mui to~; Apiaká. IJepo:l s o~; 

Mundurucu chcgn.r.-=im nas aldeias l<ayabi pra hrigar. Cr;l:es gr·upos cs-
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tavam sempre em guerra. Então~ enquanto Morefan estava viva, ela fa 

lou pPo Kayabi: ~Quando os Índios chegam pra atacar, voeis n~o po

dem correr. Têm que ficar dentro da casa pra joga~ flecha . Os Apia 

ká faziam assim". Mas mesmo apesar de ela ter dito isto, alguns Ka 

yabi correram. Depois chegaram outros índio~ pra atacar também,que 

usavam osso no nariz (=puíngaracan). Os Apiaká pegaram 1 filho de 

ou~ra tribo C=cuatawyrâ) quando eles atacaram e criaram; passaram 

uns tempos com ele . Urn dia foram à roça buscar amendoim e levaram 

o menino . A mulher falou: "Deixa. o menino no chão andando p:>r aí se 

ele chorar" . O marido ficou com ele no colo enquanto a mulher ia 

pegar amendoim. O menino chorou muito e o rna~ído matou. Quando ~la 

voltou, perguntou pelo menino= ''Cadê o menino? •r O marido contou que 

tinha matado. Eles então cozinharam o menino na panela. Depois, ti 

nha uns Índ ios de 2 caras que chegaram na aldeia dos Apiaki (Tapu

in-iauai). Quando joga f lecha o da frente é que joga. Quando aca

bam as flechas o de trás começa a correr e o da frente encolhe. Ti 

nha muitos deste Índios. Os Apiaká antigos falavam assim: "A gente 

fica aqui mesmo. Se os outros vêm atacar, a gente ataca também". o 
velho Apiaká que falou isto não tinha medo porque ele tinha um pe~ 

soal mui to grande para defendêf loJ. Ele dizia: ''Não tenho medo por

que meu pessoal ê muito". Então os Kayabi fora~ lã e acabaram com 

o pessoal dele. Então ele resolveu se entregar porque estavacan me 

do de morrer também; Quando os Kayabi brigaram com todos os Apiaká 

e o velho ficou sozinho os Kayabi queimaram ele e deram o nome de 

Yurumucai . Os Apiaká de outras aldeias então se separaram dos Kay~ 

bi que moravam no Teles Pires e fugiram então pro rio dos . Peixes . 

AÍ eles desceram o rio pra morar mais longe. Estes Apiaká que se se 

pararam eram amigos dos Kayabi. Os de outras aldeias não gostavam 

dos Kayabi. E brigaram com seus próprios parentes por causa dos K~ 

yabi. Depois os Kayabi f lecharwam l mulher Apiakâ, chamaram [-na] Ty
maíp porque flecharam[~ha] na perna. MÓra era outro nome dela,o n~ 

me Apiaká. Os l<ayabi falaram en'tão: ''Não há Índios mais no Xingu. 

Nós acabamos com os Txucarrarnãe. 1 SÓ um r-esto deles está morando 

uÍ no rio Arinos". AÍ os Kayabi pcnsaPam: HQs cara Íbas acabaram com 

os Txucarramãe. Ou nós ac:iabamos com eles, ou foram os Txucarramãe . 

1 ?pcô., beiço can oot:oque; canísio não tem ccr·t~Zô. se se -t-ruta de Txuc.:lln."1-
~ ' .. 

m"le ou Suya . 
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Tem muito caraíba agora e 
.. 

nos não estamos vendo os Txucariramãe''. Os 

Suyá primeiro moravam no Teles Pires . Mas eles brigavam muito com 

os Kayabi e com os outros Índios, por isto eles foram pro rio Ari

nos. Os Kayabi criavam vários Índios na aldeia,. filhos de Ap"aká, 

Suyá, Krenakoro, etc. Só não levaram pra aldeia filho de Txicão,e~ 

bora brigassem com eles também. Mas só pegavam adultos . No começo 

eles também pegaram filho de caraíba e levaram pra aldeia pra cri

ar. Pegaram filho dos Canoeiro tambêm. Depois que pegaram estes Ín 

dios, eles começaram a casar com outros Índios tambêm. Por isto os 

Índios têm costume de casar ~om Índios de outras tribos. Vários Ka 

yabi casararn(- seJ também com caraíba. A unica tribo que os Kayabi 

não levaram pra aldeia era Mundurucu. Mas os Mundurucu levavam Ka

yabi pras aldeias deles. Certa vez eles levaram 2 rapazes e amarra 

ram fora da casa pra fazer festa. Mas um dos rapazes escapou e os 

Mundurucu não conseguiram pegá(-10] ~ Passou muito tempo e os pare~ 
t~s já tinham até esquecido ele de tanto que ele demorou. Um dia e 

les viram alguém vindo pelo caminho e era um dos rapazes que os Mun 

durucu tinham levado. Ele correu e abraçou seus parentes . Primeiro 

não lhe perguntaram nada: fizePam comida e levaram(-no] para casa 

e deram[-lhe] comida. Depois pediram pra ele contar o que tinha a

contecido lá. Ele falou que tinham judiado muito dele, baterdm mu,l 

to, e ama~raram fora da casa pra fazer festa, mas que ele tinha es 

capado e o outro rapaz não. Quando os Mundurucu levavam gente pras 

aldeias deles, vâ~ios eles· matavam e vários eles casavam. Se era ho 

mem eles casavam com suas filhas, se era mulher eles casavam com 

seus filhos . Depois os Txucarramãc pegaram a bisavô dos Kayabj. Es 

tes foram atrás, alcançaram e trouxeram a mulher de novo de volta 

pra aldeia. Quando as guerras estavam quase tcrminando 1 os Kayabi 

subiram o rio Teles Pires e l~ os caraíbas mataram muitos Kayabi. 

Aí' eles subiram mais e morreram novamente. Então eles voltaram pl"'a 

aldeia e contaram pros parentes que os caraíbas tinham matado mui

tos deles. Eles se reuniram para resolver o que fazer. Subiram de 

novo o rio pra fazer guerra pro~ caraÍbns e só encontraram os Txu

carramãc. SÔ 1 Kayabi se enganou e ficou perLo dos Txucarramãe pen 

!;ando que era um companheiro dele e o Txucarramâc matou ele. Ent~o 

eles voltaram pras aldeias tristes novamente. Conta~am pros paren

tes que n .... l'o tinham encontrado or; caraíbas, só Txucarrarnãe, e que 

tinham p~~dido 1 companheiro. Depois o~ Índios Suy~ vierilm alacdr 

os Kayabi . Em urna a 1 de ia quase que .=icabaram todo~ os K.=3yabi ,rnas al 
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guns escaparam. E foram pra uma aldeia grande. Lâ todos se reuni

ram e os outros falaram: "Vocês são moles, vocês perderillfl gucrrd 

dos Suyá". E resolveram esperar os Suyá atacarem. "Se eles chega

rem aqui, vamos ver quem é mais forte". Esperaram muito tempo, e 

corno não veio ninguém, eles foram até as aldeias Suyá. Lá chegan

do não viram ninguém porque já tinham ido embora. SÓ encontraram 

os Kayabi que eles tinham queimado. Entâo alguns resolveram ir a

trás dos Suyá e outros resolveram voltar pra aldeia grande e cspc 

rã [--los] lâ. Chegaram e contaram que só tinham encontrado as ca
sas vazias. Alguns pensaram em irem todos atrás dos outros, rras co 

rrto t'3miam que _os Suyá viessem poP outro t:'umo e encontrass,em a al

dGfia vazia, s6 com as mulheres e crianças, preferiram ficar e es

perar ali. Os Índios Mundurucu tinham um caminho que ia até a al

deia Kayab'i no rio dos Peixes . El,cs foram lá e atacaram também os 

Kayabi; além dos Suyã. Os Mundurucu pegaram l Kayabi e amarraram 

fopa de casa. Ele entrou então den tr-0 da casa pra ver se tinha mais 

· alguem pra pegar e enquaryto isto, o rapaz fugiu . Quando o Munduru 

cu saiu não tinha mais ninguém e ele voltou. Os Kayabi então fo~ 

~am se reuni~ numa outra aldeia. E resolveram ir atrás dos Mundu

rucu. Não encontraram e voltaram pra aldeia que tinha sido ataca

da. Lã não viram ninguém porque todos os Kayabi estavllffi escondidos 

ho mato. · Passou uns tempos e eles voltaram pra aldeia. Depois de 

algum tempo os que tinham fugido voltaram pra verificar se a al

deia estava vazia ou se tinha sido tomada pelos Mundurucu. Vieram 

escondidos pelo mato e lá perceberam as vozes dos Kayabi.Então gri 

taram e os parentes responde~am. Vieram pra aldeia todos e conver 

saram. Contaram que eles pensavam que estavam todos mortos pelos 

Mundurucu. E os outros que tinham se escondido no mato ao invés de 

ir pra aldeia g:Pande, porque achavam que os Mundurucu tarnbern ti

nham ido pra lá.Perguntaram se alguêm tinha morrido ou se os Hun

durucu tinham levado os filhos deles. Como ninguém tinha morrido , 

e como os MunduPucu não tinham levado ninguém, voltaram então pra 

aldeia grande contar que os parentes du. outrd aldeia tinham apare 

cido. Depois que os Mundurucu resolveru.m ir nã aldeia grande Kaya 

bi; porque as aldeias pequenas eles já conhecíam toda5. Quando che

garam li e atacaram eles perderam porque tinha muita gente. Pas

sou mui to tempo e cl es voltaram de novo, fazer a Úl rima guerr•a. :C 

perderam novamente. Os Kayabi flecharam 1 Munducucu com ferr3.o de 

urr.J.l.cJ r. nunca mais os Mundur•ucu apareceram. Assim foí o fim dc1 
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~uerra dos Hundurucu com os Kayabi. 

8. ES'l'ÕRIA DOS KRENAKORO COM OS KAYABI 

Os Kayabi vieram de mudança do rio Teles PiPes para a boca 

do rio Peixoto Azevedo, para fazer roça. Volta~arn pra aldeia. Os 

Krenakoro foram então ver e não encontrar-am ninguém .. Então,quando 

os Kayabi voltaram pra queimar a roça viram o rastro dos Krenako

ro. Voltaram pra aldeia e contaram pros outros que os Krcnakoro ti-

nham estado lâ. Os outros, na aldeia, então falaram: "Vocês 

vão mais prâ lá, porque vã.o ficar lá sozinhos e os Krenakoro 

-nao 
-vao 

atacar vocês 11
• '

1 Se eles vierem a gente ataca tambêm''. Ficaram um 

rncs na aldeia preparando as coisas pra l~var pra roça: muda de man 

dioca, mangarito, carã, amendoim. Quando prepararam tudo vieram 

com a mudança, com a família e com os filhos. Plantaram roça e 

construiram casa. Depois de 3, 4 meses já tinha comida pra eles: 

milho e amendoim, que dão mais cedo. Durante este tempo os Krena

koro vinham escondido ver as comidas que os Kayabi estavam plan

tando. Eles voltavam esperando a comida crescer. Então quando to

das as comidas já tinham crescido, os Krcnakoro vieram, na.tat"'éilll os 

Kayabi, mas 1 escapou e foi avisa~ na aldeia grande o que tinha ~ 

corrido. Lã eles reuniram e foram ver ·então a t:ildeia que tinha si 

do atacada. Quando chegaram lá não tinha ninguém e estava 1.-ud.o que_!, 

mado. Disseram: "Eles não vieram mais". E resolveram ir pra aldei 

a dos Krenakoro. Mas out~os nio queriam, e voltaram todos pra al

deia decididos a vir outra vez. Os Krenakoro tomaram a comida dos 

Kayabi, e por isto eles tinham milho, mandioca, ca~á, amendoim, 

porque eles roubaram a roça dos Kayabi. 

Depois os Kayabi se reuniram de novo para atacar uma aldeia 

de indios Apiakâ. Os Apiakâ pe~deram a gue~rd e os Kayabi volttl

ram. Foram então no Canoeiro. Eles foram e encostaram a canoa. Pe 

ga ram um caminho, mas os Cano e ir•o vieram por outro caminho e fura 

ram todas as canoas dos Kayabi. 1 Quando os Ka.yabi chegaram na al 

deia atacaram. Os Canoeiro mataram 11 Kayabi e estes perderam a 

guerra. Eles voltaram para o lugar onde tinham deixado as canoas 

e estavum todas furadas. Mesmo assim eles atravessarnm o rio. En-

1 - • 16 C:mQIS que, nesta. Cpoc;J, erillTI de casca de Jatnh.1. 
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costaram a canoa no outro lado e foram a pé para a aldeia, onde con 

taram que tinham peI'dido a guerra e que os Canoe·ro tinham matado 

quatro pessoas. Os Kayabj depois que perderam esta guerra atacaram 

de novo uma. aldeia Apiakã. Lã pegaram 1 menino de 10 anos e trouxe 

ram para a aldeia para cria~. Quando ele cresceu o chefe da aldei 

a mandou ele casar com a filha dele. Ele casou e ficou morando com 

os Kayabi todo o tempo. Então os Kayabi resolveram matâ [-1o]depois 

deste tempo todo. Então o sogro falou pra ele: "Vai pegar palha!" 

A moça contou pro marido então que o pai queria matâ~lo] e ia fa

zer casa grande pra fazer festa. O rapaz então ficou brabo: "Eu vou 
-fazcI' a casa pra. voces me matarem e fazerem festa~" Ele pegou o ma 

chado, brabo, se levantou e bateu com o machado no pilão. Foi embo 

I'a então e foi buscar palha~ Tirou palha e voltou. O chefe da al

deia falou então: "Agora vocês vão fazer festa". E eles eomeçaram 

a fazer festa. No dia seguinte ele tirou mais palha . Quando aca

bou, juntaram os Kayabi pra puxar a palha. Puxaram tudo e trouxe

ram pra aldeia. Cortaram tudo. No outro dia trouxeram embira para 

começar a cobrir a casa. E durante todo este tempo faziam casa.Quan 

do a casa ficou pronta virias Kayabi foram pariat. Entâo resolve

I'am matar o rapaz. AÍ começaram a dançar'. À meia-noite o rapaz fa

lou: 11 Acabei minha casa; agora vocês podem me matar". Ele sabia que 

ia morrer e ficava andando de um lado pro outro. Quando ele se sen 

tou veio um Kayabi e matou [-oJ. Assim que ac:abaI'am de matar o Apia 

kã que eles criavam. Assim é que os Kayabi quando voltavam da gue~ 

ra também perdJ.2.m muitos companheiros 1 que pegavam malária e mo~

riam no caminho, ou eram mortos. 

Assim que os Kayabi acabarum de fazer' guerra com outros Índios, a Última 

guerra que eles fizeram foi contra os caraíbas, no Teles Pires. E

les subiram este rio, e l Kayabi ao flechar 1 jacu, acidentalmente 

matou l companheiro. Depois disto, os outros falaram: ,,Agor-a a ge!.1 

te n5o pode voltar. Temos que seguir pra frente' '· Eles seguiram e .. encontraram os caraibas. Gritaram pra eles: 11 Tragam canoa pra gen-

te a 'tr-avessar o rio". Os caraíbas forarn lá e trouxeram eles . Os Ka 

yabi f aJ at"'nrn pa!'a os caraíbas na c..:a;;a deles: 11Cozinha feij fio IlT.'êi 

gente~ 11 E os caraíbas cozinharam. Depois pediram presentes pr-os e~ 

raibas: fac~o, machado. E os caraíbas deram os presentes.E eles fo

!"ahl embora pra aldeia e contaram como t:inharn amansado os caraíbas 

e como tinha muita coifHi na C.JGa deles. E que eles tinham ganhado 

presentes. Outros Kayabi r csnJ verdm então ir 1.Í . Fo ram e tudo ncor 
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reu do mesmo jeito. Ganharam foice, machado e facão. Na terceirn vez 

os caraíbas ficaram brabos e mataram 1 Kayabi. Os Kayabi falaram: 

"Que que aconteceu? Caraiba n~o quer mais saber de n6s. Deram pre

sente pros outros e não quiseram dar machado pra nÓs". Então os Ka 

yabi mataram os caraíbas e voltaram pra aldeia, contando o que ti
nha acontecido. Então eles pensaram que os parentes daqueles cara

íbas iam ficar brabos tambêrn e que eles não podiam mais ir lá por

que os caraíbas estariam brabos. Passados uns tempos eles foram lã 

de novo, pensando que os caraibas teriam esquecido a morte dos pa

rentes, e que eles também tinham esquecido a morte do Kayabi. En

tão foram: lá no rio pediram canoa. Os caraíbas trouxeram canoa e 

conversaram. Os Kayabi explicaram que queriam pedir as coisas. Fa

laram na casa dos caraíbas: "Preparem bÓia pra nós que nós terros fo 

me". No dia seguinte foram embora levando os presentes que tinham 

recebido. Contaram na aldeia que os caraíbas já estavam lá de novo. 

Os Kayabi de outra aldeia resolveram ir lá também, falando: ºDesta 

vez não vamos mexer com eles. Da outra vez foram eles que mataram 

um companheiro nosso; por isto matamos o chefe deles. Desta vez não 

vai acontecer isto. Vamos ver se estes caraíbas são bons,.. Foram lâ 

e junto com os caraíbas tinha um out~o caraíba. Receberam bem os 

Kayabi. Mas o outro caraíba não aceitou a ida dos Kayabi e deu ti

ro nos Índios. O Í.ndio não morreu e foi levado pra aldeia. Conta

ram na aldeia que tinha lá um caraíba que não era bom. Os outros pa 

rentes vieram então e gritaram pra levar a canoa. Os caraíbas des

confiaram que os Índios iam ataca~ e não levaram a canoa. Passaram 

muito tempo gritando até que vieram todos os caraíbas. Olegaramdan

do tiro e os Kayabi se esconderam atrás do pau. Os caraíbas pensa

ram que 1eles tinham fugido, e começaram a andar- no mato atrás de

les. Então o parente daquele que tinha sido baleado viu l ca~aíba 

com espingarda e flechou ele~ achando que era aquele que tinha ma

tado seu parente. Tomou a espingarda dele, mas esta encrencou. Ou

tro caraíba correu e tomou a espingaPda. Mas um Kayabi m3tOu ele com 

bo·I'duna. Não levaram a espingarda porque nilo sabiam manejar e fica 

ram com medo que ela disparasse na aldeia. Jogaram no rio. Atraves 

saram o rio e levaram todas as coisas dos caraíbas. Voltaram pt\'1 al 

dcia e contaram tudo. ~~será que vem mais caraíba?º perguntaram. ''V~ 

mos esperar 2, 3 mcsea e ir lá novamente ver se tem mais caraíba". 

Entã.o retio 1 veru.rn i I' convcrL>d r com os car.=t f h as pura não matarem os 

Kay."'lh:Í, pat"'a n5o aracar~m> •1que nós tnmbêm não vamos atnc~ [-los]. 
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Vamos dizer pra eles que n6s s6 vamos l~ porque nâo temos machado, 

enxada, faca. SÓ vamos lá para. pedir as ferramentas que nós não t:e 

mos. Se n5s soub~ssemos fazer machado, enxada, n6s nio iamos li''. 
E foram lã de novo, passado certo tempo (isto no rio Verde), e en 

contrariam mais caraíbas lá. Perguntaram: ''Vocês tão brabos conos-

co? '' Os caraíbas: "Não. Porque? 11 
,. Porque os ou t:r'os caraibas que vi 

eram aqui deram tiro no Kayabi e nôs matamos ele. Nós viemos aqui 

porque nós não temos ferramentau. nvocês podem vir que nós vamos 

dar tudo pra vocês''. "Será que é verdade'? Vamos ficar alguns es

condidos aqui e os outros vão lá". Os caraíbas pergun"taram: "São 

só voccs ou tem outros?,. ,.SÓ nõsn, eles disseram. E atravessaram 

pra casa dos caraíbas, mas foram com pressa porque os outros ti

nham dito pra eles não demorarem . Então eles nem pediram ' comida. 

Os caraíbas deram as coisas pra eles e eles foram embora. Os ou

tros, que tinham ficado escondidos, resolve~am ir lá também . Gri

taram pros caraíbas então que tinha mais Kayabi lã. "Vocês não tão 

brabos? n 11 Não". "Tem muita coisa lá?" "Tem". E ganharam as ferra-

mentas. ''Agora levem a gente. E quando viermos de 
..... 

têm novo, voces 

dar mais * gente. Se - ficarem bons 
.. 

que coisa pra voces conosco,. nos 

ficamos também vocês". - • . Então bons com E nao voltaram mais. os Ka~ 

yabi fala:ram companheiros ... lá pros que os caraibas que estavam e-

rarn bons. Os outros disseram: uDa outra vez foi a mesma ooisa ;pr.!_ 

meiro eles agradaram a gente, deram coisas, depois ag~adaram de 

novo, e na terceira vez ficaram brabos. Agora vai ser a mesma coi 
sau. Passados 2, 3 meses voltaPam pa~a ver e não tinha mais cara

íba lá . Pegaram tudo que eles tinham deixado e levaramprá aldeia. 

Passado certo tempo chegaram mais caraíbas . Os Ka.yab i foram até lá 

conversar com eles e eles disseram: "Nós viemos tomar conta de vo 

côes" . ºTá bomn. "Os outros que estavam aqui não eram bons pra vo 

cês, mas agora nós somosº. E deram mui tas coisas. tles falcwam pra 

todas as aldeias que tinham chegado ent~o caraíbas muito bons que 

iam mesmo cuidar deles e eles fical:'am contentes. Vieram então vi

s.i tal' os caraíbas e foram mui to l.Jem recebi dos, ganharam uuitos pr!::_ 

sentes. Então um Kayabi resolveu ficar' lá.. Os outr'os disseI\lm: "Não, 

senão caraíba fica brabo. Nós temos que conhecer bem primeiro". E 

falaram pros caraíbas que um deles que1'LJ. ficar. "Você~.> não vão rna. 

tar ele?" ''Não". Mas or; parentes elo que queria ficar" não queriam,, 

embora o~; outrem dc1 xassem. Então fordUl cmhora todos 1 mtls decidi-

dos a voltar. Conta.r'dTil n11 .aldc~id que os cd.raíb."1S erum mesmo 
. 

mui-
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to bons, que inclusive um deles queria ficar e que os caraíbas dei 

xaram; os parentes é que não qui~eram . Então vários deles resolve

ram iP pro barracão e ficar trabalhando 15 . Vieram muitos Kayabi, 

alguns prá ficar e outros prá voltar. Os parentes falaram: "Cuidem 

bem de nossos filhos, que eles vão trabalhar pra vocês,, . "Tá bom . 

Nós vamos cuidar" . E deram muitas coisas, mas ficaram pensando se 

os caraíbas iam cuidar bem mesmo dos parentes. M~s foram embora.Na 

aldeia as mulheres ficaram chorando: "Nao podia. deixar eles lá, por 

que morreu muita gente lá. Caraíba não ê bom". Passado certo tempo 

foram ver os que tinham ficado . Disseram que os pa~entes estavam 

chorando na aldeia, mas eles não queriam voltar . Os caraíbas per

guntaram: "O que eles disseram?u "Eles falaram que nossos parentes 

es~ão chorando porque pensam que vocês nos mataram. Vieram nos bus 

car". nNão, nós ·não vamos fazer nada pra vocês. Agorâ se vocês qui 

serem vir todos morar aqui perto podem vir. Se vocês quiserem fi

car morando lá também pode. E pra provar que somos bons vamos man

da~ presentes pros seus parentes''· Os Kayabi foram entio avisar na 

~ldeia que os caraí bas estavam convidando os Kayabi para morar lá. 

Contaram que os parentes estavam bem . Os parentes dos que estavam 

com os caraíbas resolveram ir morar perto do barracão, mas avisa

dos de que se os caraíbas ficassem brabos, eles nao deveri am ficar 

lá. Vieram com mudilllça pra pe~to do barracão. Passado o tempo os 

outros vieram ver. Assim ê que os Kayabi acabaram fazendo aldeia 

grande perto do barracão e amizade com os caraÍbast depois que ti

nham feito guerra com eles. E os caraíbas foram chegando cada vez 

mais. 
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DOMINGOS CONTA ESTÕRIA 

1. Um antigo Kayabi saiu pra conhecer o mundo. Outros indios 

tinham acabado com a tribo e ele era o Único que tinha escapado. 

Ele foi embora então procurando aonde tinha mais gente dele .. A pri 

meil'.'a caminhada que ele f cz ele andou até escurece:r e encontrou 1 

car~apato bem grande. la chover e ele colocou o carrapato em cima 

do pau pra fazer casa. Dormiu e no dia seguinte continuou a cami

nhada dele. Dizem que antigamente tinha destes ca.rrapatos bemgra~ 

des . Viajou e à tarde fez acampamento de novo. Quando escureceu e 

le escutou uma voz conversando. Pensou que eram outros Índios. De 

manha cedo ele foi ver e e~a taqua~a q~e estava fazendo barulho. 

Seguiu então sua caminhada. Pela terceira vez ele do~miu no acam

pamento quando escureceu. Ele escutou de novo uma voz: "Bota no 

meu ouvido~ Bota no meu ouvido~" Era cupirn, ele tinha dormido per 

to. Ele estranhou muito então porque sempre escutava vozes à noi

te. O cupim tinha 7 ouvidos. Ele viajou de novo, pelo quarto dia 

e não encontrava ninguém. 11 Será que meu povo acabou mesmo? n Ele e_§_ 

tava preocupado . Então fez acampamento e dormiu. Quando escureceu 

escutou uma voz: "Limpa o meu olho! Limpa o meu olho~" Ele pensou: 

ºQuando amanhecer eu vou ver o que é 11 • Era 1 pau cheio de cera. E 

le estranhou porque aquele - pau estava dizendo para limpar o olho . 

AÍ ele viajou de novo. Andou muito e fez acampamento. Não tinha 

encontrado ninguém e já era a quinta vez que ia dormir. Ficou pen 

sando até escuPccer e então escutou novamente uma voz: "Lava 

nha cuia ! Lava minha cuia~" Ele então se decidiu a descobrir o que 

era de manhã. De manhã cedo ele foi ver e era o cará que estava 

falando. Ele cavucou e retirou o carã da terra mas não pode comer 

porque não tinha fogo para cozinhar o cará. Então ele foi embora 

continuar a caminhada. Viajou até chegar num jaÓ. Ele escutou o 

assobio do ja~ e pensou que ali tinha pessoal dele. Ele foi ver o 

que era e encontrou o jaÕ. "f você que está aí?" E o jaó tinha fo 

go, que estava debaixo da rede dele. Então o homem disse: "Vou dei 

ta.r com vocên ~ ttNão; porque minha corda é muito fininha 11 • HVou dcj 

tar sim'' · E deitou e a corda arrebentou. Ent~o o ja6 voou. O ho

mem pl'ocurou até que encontrou o jaó e perguntou: "Porque você v~ 

ou?•• "Porque eu Ll.Visei que a corda e:Pa fina e ia arrebentar". "Eu 

vou dei "ta.r com você de novo". 11 Nã.o que a corda é fina•• . Ma:; o ho

mem deitou e a corda aPrcbentou de novo. Enrâo o jaÕ voou e ~tra-
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vessou o rio. Ele ficou lá sem eraça. O jaó assobiou de novo e o 
homem foi atrás dele de novo, até chegar no rio. Ele voltou por
que não tinha como atravessar o rio. E continuou sua caminhada. Che 
gou junto de algo que parecia gente e pensou: "O que é isto? Acho 
que é gente mesmo". Mas era muito alto. " Vou voltar pra ver se ve 
jo porque acho que ele está em cima do pau". E viu a cabeça dele 
lá em cima. As pernas desciam compridas e fininhas como barbante 
até o chão. Ele ficou ol hando. Ele falou então: "Estou vendo t an
ta coisa que eu nunca vi, e nada de encontrar o meu povo". Ele vol 
tou a viajar de novo e foi num lugar onde tinha muito desenho de 
peneira. Os Kayabi antigos não faziam peneira desenhada. Ele pe
gou um pedaço e descobr i u como fa zia. Todos os desenhos ele pegou 
um pedaço e levou para f azer depois. Caminhou de novo e encontrou 
uma cobra bem fina. Era muito perigosa e começou a cercá\:-lo] . Ã 

noite a cobra começou a cortar pau para entrar aonde o homem esta 
va escondido. De manhã e l e pensou: "Quem cor tou todo esse pau?" E 
então ele descobriu que era uma cobra muito perigosa. Ele viaJOU 
então e chegou aonde estava o povo dele. Escutou então una buzina. 
"Acho que estou chegando" . Foi, foi, foi e chegou. "Este pessoal -ta dançando" . Era o resto do pessoal dele . A mulher dele estava vi 
va ainda mas tinha casado porque não sabia que o marido ainda es
tava vivo. Quando ele chegou o pessoal começou a correr com a flau 
ta e xingaram ele . Ele falou: "Vocês estão me xingando mas vocês 
estão só engordando às custas do que minha mulher faz". Ele esta
va conhecendo o mundo naquela viagem dele e contou pra todos o que 
tinha visto. Aquele pessoal dele tinha ido buscar castanha quando 
outros Índios atacaram. Ele tinha sido o único a escapar. Ele che 
gou muito magrinho no lugar onde estava a mulher dele. Ele mos t rou 
os pedaços de peneira e começou a fazer. O pessoaldele perguntou: 
"Quem ensinou você a fazer isto?" Ele fez todos os desenhos que 
sabia . O pessoal contou pra ele que a mulher dele tinhacasado. De-
pois de certo tempo, o outro homem 
ra o primeiro marido. Assim que os 
peneiras desenhadas. 

resolveu devolver a mulher pa
Kayabi aprenderam a fazer as 
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2. ESTÕRIA DE TUIARAR~l 

Tuiararé também fazia mui ta peneira. Os pedaços que não pres 

tavam ele juntava debaixo da rede dele. E lá embaixo tinha um co

ró. A sogra dele perguntava: "Porque você não joga fora esta su

jeira?" "Porque não pode" . No dia seguinte ele saiu pra pegar ma
terial pra fazer peneira e disse: "Vocês não podem varrer a sujei 

ra debaixo da minha rede, senão eu vou ficar muito triste". A mãe 

viu a sujeira e começou a varrer e encontrou o coró bem grande. 
Ela então se assustou : "Porque ele tá criando?" Ela pegou o pau e 

matou. Tuiararé é payé e soube onde estava que tinham varrido a 

sujeira . Quando chegou em casa contaram pra ele que tinham matado 

o coró. Ele disse então que o coró era a mulher dele, que de noi
te ele transformava e l a em gent e. E já estavam quase pra casar, só 

não casava por causa do pessoal , que ia estranhar. Ele então fi

cou triste e foi embora . Assim que a mãe de Tuiararé 11\3.t ou o coró . 
"Eu tanto avisei a vocês para não matar o coró!" Quando disse à 
mãe dele que ia embora, ela perguntou porque ele não tinha conta

do que o coró era mulher dele; e ele respondeu que eles saberiam 

quando eles já estivessem casados . "Vou morar bem lof!ge", ele di~ 
se . Pegou as coisas e f oi. Passou então muito tempo e o pessoal de 

l e foi atrás. Iam bem longe e não encontravam; iam de novo e nada. 

Em cada lugar perguntavam se tinham visto l homem sozinho . E até 
ficaram preocupados, achando que ele tinha morrido. Ele encontrou 

então um pica-pau de cabeça vermelha, que era gente (Pyryteten). 

O pica-pau convidou [-o] para comer e levou (- o J à casa dele. "0 que 

você está fazendo, aonde você vai?" "Estou andando pelo mundo, c~ 
nhecendo tudo". "E você anda sem comida, você não tem fome?" "Não 

tenho fome...não, qualquer fruta do mato eu como" . Então o pica-pau 

fez beiju e mingau pra ele comer. Tuiararé é payé e pode fazer o 
que quer, por isto ele não precisa de comida na viagem. "Você não 

quer morar aqui comigo?" pergunt:ou o pica-pau. "Não, eu vou embo

ra". E Tuiararé foi embora. Viajou, viajou, viajou at:é que encon
trou uma cobra, que parecia gente . "Quem é você?" "Sou eu". "Eu 

quem?" "Tuiararé" . "Entra aí. Deita na rede" . Tui araré deitou e 

veio uma cobra de verdade, venenosa . "Vou morrer". Mas Tuiararé é 

1 Outr\3s vereoes indicadas anterj onnente. 
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payé e imitou o gavião que come cobra e ela fugiu. Quando cobr~ sa 

iu pela porta ele foi embora. Ele viajou de novo!i até chegar na 

casa de cai ti tu~ que era gente também. HQucm é você?•• ºTu ia1.'arê o . 

'
1Aonde. você vai?" 11 Vou conhecer o mundo 11

• 
11 Porque você quer conhe 

cer o mundo?n ''Porque quer-o ver muitas coisas". "Você quer· ficar 

conosco?,. "Não, pl'.'imeiI'o vou ver tudo por aín. "Você não tem matu 

la?H "Não". "Tá. com fome?" ºEstou". Entã.o fizeram bciju e mingau 

pra ele. Quando escu~eceu Tuiara:ré dormiu e no dia seguinte foi 

embora. Ai chegou na casa. do pica-pau grande, que era como gente. 

Conversou com ele. "Quem ê você? 1t "Tuiaral'.'é". "Onde voce vai?" "Co 

nheceri o mundo". nAté onde você vai? '1 ••Até onde der". Então o pi

ca-pau mandou o pessoal dele fazer' mingau. Todo o mundo entiio so-

cou amendoim pra fazer mingau pra Tuiararé, e ele sempre 

do. Tomou o rningau e dormiu. nvocê não quer ficari aqui com a gen-

1:e?0 ºNão". E foi embora. Viajou de novo até chegar no lugar dos 

antigos Mundurucu. U[sse aqui é gente mesmo", ele pensou. Os Mun

dur-ucu queriam matá [-lo] e comel'.' e mostraram a rede onde ,ele tinha 

que deitar. Ele deitou então na rede junto da porta. Começaram a 

perguntar então o nome das coisas, e ele sabia todos os nomes. Fi 

caram admirados, porque não sabiam que ele era• payé. Tinha uma ve 

lha perto dele torrando farinha. Ela perguntou: ºVocê não quer fi 
car conosco?u uNão 11 • Tuiar'arê já estava perto do lugar onde ele 

queria iI'. "Vou seguindo aí pra frente". Depois que tinham pcrgu.!!. 

tado o nome de tudo, ele pensou: "Tenho que fugir, porque agora 
-vao me matar" .. Juntou muita gente. Ele se levantou de um pulo e 

correu e fugiu. Correram atrás dele mas Tuiararê corria muito, e 

não conseguiram pegâ[-10]. Chegou então no luga~ onde ia ficar,on 
de ia procurar moça pra casar. A velha que seria sogra dele esta

va junto da porta. "Quem é você? n ''TuiaI'aré'1
• une onde você veio?" 

noe mui to longe,.. 11 Quantas noi tcs você dormiu pra chegar aqui?,. 

".Muitas. Posso casar com sua filha?u "Pode". Todos os homens ti

nham ido caçar caraíba (que era macaco). A velha falou: "Pode es

colher com qual voce quer casar". Ele escolheu então. "Os homens 

devem chegar hoje ou amanhã". "Porque eles saíram pt'a cu.çar?" ,,E

les estão fazendo festa". Depois que ele casou~ passaram[-seJ3 di:_ 

as e eles escutaram buzina. "Pc~sual t~ chegando, devem ter encon 

trado caraíba". Tuiararé perguntou (mas já sabiã): "Que é cara.í

bil?" "Você vai ver, nós vamos trazer cabeça dele". Qudndo o pess~ 

a 1 c:he~ou fic.Jrarn olhQ.ndo Tu ia.r'ar•é e os irmãos da tnoça pergunt.::.t-
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ra.111 quem era ele. Explicaram que era um homem andando pelo mundo 

e que tinha casado com a irmã deles . Entraram então na casa e co

meçaram a dançar. Ele viu então cabeça de macaco, e os Índios dis 

seram: "Matamos mui tos caraíbas". Ele viu também uma oorujinha cri

ada dentI'o de casa, e perguntou: "0 que é isto'?" "Isto é gavião". 

Ele foi andando na aldeia e mostl'a:ram: 11 Is 'to aqui é outro gavião n • 

E era coruja gl'ande. Mostraram então outl'o gavião. E esse era ga

vião mesmo, grande . ''Agora vocês têm cunhado, que casou com sua ir 

mã, vocês têm que tratâ [-lo J bem", disse a mãe da moça a seus fi

lhos. Eles trouxeram um filhote de ema e Tuiararé viu; ele conhe

cia aquele pássaro.' Quando a ema cantou, eles disseram: 11 Ela dis

se que falta gcnten. Tuiara.ré disse: "Que nada, isto é o canto de 

la mesmo" . E . Tuiararé ia explicando tudo pra eles. Explicou que ma 

caco não era caraíba, que era comida boa de comer, e que caraíba 

era diferente, parecia gente. A mãe explicou pros filhos que eles 

deveriam cuidar do cunhado agora. Tuiararé morou com eles lá e te 

ve seu primeiro filho. O filho ficou grande e nasceu outro. Tuia

rarê fez roça pro sogro e trabalhou junto com seus cunhados . Até 

jâ estava esquecendo o pessoal dele, e o pessoal dele esquecendo 
• ele. O pessoal também já estava acostumado com ele . Perguntaram e~ 

tão se ele pretendia voltar pro lugar de onde tinha vindo, e ele 

disse que não, que pretendia morrer ali 9 entre eles. Ele foi en

tão caçar com seu filho e com o cunhado no mato. O cunhado foi com 

o filho de Tuiararé na frente pra arrumar o acampamento onde iam 

dormir. O cunhado falou então: nvam6s matar este homem que está a . 
trapalhando a gente". Mas o filho escutou e foí contar pro pai. O 

pai. então resolveu voltar. Disse pro cunhado: "Vou voltar porque 

rneu filho não está aguentando andar e tenho que voltar pra trás. 

Se vocês quiserem, sigam". E voltou. Assim que chegou, ele falou 

com a mulher: "Vai à roça, pega milho e faz mingau que estou com 
-mui 'ta fome. Eu não vou porque vou fazer flecha 11

• A mulher foi u ro 

ça e outro homem foi atrás dela . Quando ela estava demo~~ndo mui

to, ele foi atrás e encontrou [-a J com outro homem. Ele falou pra 

ela: "Agora vou te matar'' · Chegou perto dela, o homem correu, e 

f]echou a mulher. Matou, cortou o braço, pegou pocoba (banana bra 

va) e embrulhou. Trouxe para casa e colocou em cima da mala . Dei

tou nci rede e ficou q uiet:o. Depois falou pra sogru: ••Varre a casa 

que e5 -tá mui to suja" . Até que a VC! lha enl:on trou ~ angue p inr;ando. 

"Que é i!-~'to?" uf; sangue. Olha aí em cima que estii pingando 11
• A vc 
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lha olhou e encontrou o braço dÇI filha. -"Porque voce matou minhd 

filha? 11 ''Porque encontrei eJ a com outro homern11
• E pee,ou as co.i.sas 

e saiu. "Vou embora de novo. Só vou levar meu filho" . "Não leva 

meu neto não, deixa ele ai que quando ele ficar grande você vem 

buscarº. "Não, que ele vai dar tI'abalho pl'a vocês. Quando ele fi

car grande pode voltar". E levou o filho. A velha ficou braba PºE 
que tinham matado a filha dela. Quando ele foi embora, disse à so 

gra: "Vou embora e vou deixar minhas coisu..s. Mais tarde meu filho 

vcrn buscar minhas coisas"' .. Andou até cncontI'ar 1 rio grande e co

mo não tinha canoa, fez uma balsa. Colo~ou o filho em cima e foi 

embora. Quando estava no meio do rio, os cunhados apareceram e p~ 

diram o sobrinho. Ele disse que não. 11 Vocês podem vir atrás de mim 

depois, mas agora não . Esperem eu juntar meu pessoal que vcx:'êsnão 
-vao nos vencer" . Chegou no barranco do outro lado, pegou as co i-

sas dele, e foi embora. Ele chegou então no pessoal dele, que ti

nha deixado hã muito .. ,.Fica aqui me esperando. Se não me matarem, 

venho te buscar", disse pro filho. En~rou dentro da casa e todo o 

mundo gritou: "Nosso pai chegou!" E todo mundo abraçava ele, con

tentes. "Vim mostrar meu filho pra vocês 11 • "Traz ele . E d sua mu

lher?'' "Eu· matei minha mulher e fugi., . E. contou à cstória t<'.Xld pra 

eles. Ele foi buscar o fi1ho, mas com medo que(o]estivessern enga

nando e ainda quisessem matá[- 10]. Mas ele foi com o filho e foi 

bem recebido lá pelo pessoal. Entao contou toda a sua viagem pro 

pessoal e como tinha chegado no lugar onde tinha casado. Ele en

tão perguntou se o pessoal escutava barulho no rio, na água,de noi 

te. "Sim". "Então eu vou vel"''1 • Escutou um barulho no mato e encon-

1:rou gente. Ele trouxe: "Onde tem mais?" 11 Desse lado 11 • De tarde e 

le escutou barulho novamente, uma voz, e era gente. Ele trouxe tam

bém. De manhã o pessoal acordava admirado com tanta gente que apa 

~ecia . De noite então ele saiu pra buscar a gente que fazia bilru

lho no rio e pegou e trouxe. ''Onde tem mais b'"":lrulho'? u 11Ali daque

le lado". 11Eu vou lá 11
• Depois que ele juntou tudo, perguntou: 11 Nã.o 

esc11tam mais nada?" "Nadaº. "Então acabouº. Mas o cunhado que que 

ria mat~~lo]veio atr;s dele. O filho disse: "Se meu tio vier a

tr~s de n5s, vamos mat~~lo]. Agora temos muita gente•• . E ficdram 

esperando. Fizeram um jirau 11a beira do rio para esperar todos os 

dius.. De noite Tui ara rê esperuva: de dia o filho dele cspi=rava. HSe 

elef; vierem agor<J, vão pe1.,dcr, porque somo~• mui tos ilEOI"ti .. Acho que 

eles não vêm porque es 6io corn mecio" .. Dcpuis que Tuiil-r:•aré pergun t.ou 
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se eles ainda escutavam nais alguma coisa, eles disseram que tinha um 
lugar onde tinha barulho de sapo. Tuiararé foi ver e era o sapo, 
que era como gente . Ele trouxe então para a aldeia. Depois em ou
tro lugar onde havia barulho ele encontrou gente mesmo. Ele trou
xe e já tinha juntado assim muita gente. Ele contou as pessoas que 
tinha juntado . "Tem mais", disseram. E à tarde ele foi ver. Ele ou 
viu barulho de tucano e foi ver, era gente. Ele trouxe. Perguntou 
se tinha mais e tinha. À tarde ele foi ver de novo e encontrougen 
te fazendo colar de tucum. Faziam muito barulho. Perguntou se ti
nha mais. E tinha. Os outros estavam fazendo casa. Ele trouxe e 
juntou todo mundo. "Agora vocês contem o pessoal e me digam se a
inda tem mais". Depois que Tuiararé formou todos os Kayabi,depois 
que matou sua mulher. Ele juntou muita gente porque os cunhados es 
tavam querendo matáE-10] e ele teve que fazer seu .pessoal para se 
d.efender . Tuiararé juntou todas as pessoas e <lisse: "Agora vamos 

esperar meu cunhado que disse que vinha atrás de mim". Fez então 
j irau na beira do rio e o filho esperava e revezava com ele. "Nós 
vamos matar nosso cunhado e nosso sobrinho", disseram os cunhados. 
Os outros perguntaram: "0 que vocês estão fazendo na beira dorio?" 
"Estamos esperando meu .tio que vem nos matar". Ficaram esperando 
mas os cunhados nunca chegavam e eles já pensavam que eles não vi 
hham mais . Um dia, quando foram esperar no jirau, escutaram algo. 
Eram eles e foram para casa. Mas o pessoal da primeira casa matou 
os cunhados logo, e nem Tuiararé nem o filho viram, de tanta gen
te que tinha. Assim que Tuiararé acabou com os cunhados e juntou 
muita gente para formar o seu pessoal. 
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YATtJARI CONTA ESTÕRlAS 

1. MAI'l'1 

Mait antigamente~ hâ muito tempo, estava junto com a gent:e , 

no chão, morava aqui. Um &nang de outra tribo matava Kayabi. Kaya 

bi tentava matar mas n;o - conseguia. No caminho dele tem cobra>for 

migão~ Ele tinha um buraco grande para matar gente. Ele convida o 

pessoal pra dançar. Ele bota a. pessoa perto do braço direito dele, 

que é mui to forte, vai ch_egando pc:r-to do buraco e empurra. Lá den 

tro tem pau enfiado afiado e ferra; a pessou morre. Tava cheio de 

mosca já. Casa do Ailang estava longe. Pessoal chega perto dele e 

ele dá um grito muito grande. Ele é grande e tem mulher. O gavião 

zinho carrapateiro fica em cima da casa dele, e é sua criação. Ti 

nha 2 irmãos Kayabi e Ailang matou o pai deles. Mãe deles não con

tou pra eles até eles ficar grande. Kayabi foi bater timbÓ e ele 

foi atrás~ Ele foi pegar peixe e o pessoal vinha catando peixe- l 
am enfiar no pau e vinham conversando. Eles escutaram conversa do 

pessoal que foi bater timbÓ e souberam que o pai tinha sido morto 

por Anang e não por cobra, como a mulher tinha dito. 

O rapaz entrou e falou duro com a mãe dele: ºPorque não con 

tou prá nós?'' AÍ carregou pilão dentr-o de casa, col'.'reu 2 vezes dcn 

tro da casa gritando 1c jogou o pilão no chão. "Amanhã nós vamos - -pra guerra. Vamos preparar comida, flecha e borduna". A mae ten-

tou eneana:r que o pai tin·ha morrido com doença., mas não adiantou. 

Tinha muito bicho no caminho dele, minhoca grande que queri 

a comer ele. 11 NÓs vamos defender nosso pai agora", e saiu o:xn o i:;: 
mão. Depois encontrou formigão e atravessou o caminho do formigão. 

AÍ encontrou cobra e fez casa fechadn para se proteger. Af encon

trou sapo grande que tem ferrão no pé e matou. Até que chegou no 

anang. Sempre chorando os 2 quando lembravam do pai. UTamos che 

gando agora. Você fic:a aqui e eu vou gritar par-a ô.iiang". "Ah!'' A

~ang respondia gritando 2 vezes. Ele veio e perguntou: "O que vo

cê quer? 11 "Quer.o dançar com você". "Vamos dançar~' . E segurou o bra 

ço do rapaz com o braço direi to. En-rão o rap:JZ queria fictlr no bra 

ço dircj to porque sabia que tinha mais forç.J, mas Anang dizia: 11 Fi 

l Outr•a.c:; versÔCf; indic~adas antcriorncnte . 
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ca pPâ cá~ Desse lado cu nao sei dançar~" E apontava a es4uerda. 

Dança~am ati perto do buraco v5rias vezes ati que o rapaz jogou A 
-nang no buraco, que estava cheio de o~so. Derrubou ele. 

AÍ chamou o irmão e contou: "De fendemos nosso pai '1 
• E cho

rou em cima do Anang pensando no pai. uscrá que tem outro? 11 falou 

o rapaz. E gritou: "Ei~ Ei~" A mulher do Anang respondeu. Então!::. 

le mandou o irmão se esconder e ficou esperando. A Jnulher-a:P.ane ve_f 

o. Ela era mui to feia porque tinha o 11 negócio" mui to puxado pe 1 o 

marido e ficou muito grande. O rapa~ falou: "Quero dançar com vo

cê". Dançaram. ttCocaty ecuá. Fica desse lado, com bradÇO pequeno> 

que tem mais força''· Levou a mulher at~ perto do buraco e empur

rou a mulheI'-anang no buraco. A mulhe:r-anang queria empurrar o ra 

paz. Ela caiu em cima do mar'ído. Ele chamou o irmão para mostrar 

e chorou de novo. 

Eles gritaram de novo para saber se tinha mais e como nin

guém ~cspondeu foram até a casa dele. O gavião viu pessoal chega~ 

do. Quando entraram na casa aelc tinha criação - um Kayabi pl."eso. 

Tava sujo de bosta porque Anang não deixava ele sair. Falou: "Nós 

matamos aiiang . Agora você vai com a gente". Levaram [-no J ao rio e 

deram banho nele até ficar limpo. E trouxeram o rapaz. O rapaz ti 

nha levado buzina de casa pra tocar quando ele matasse Anang, pa

ra a mãe saber . Então ele buzinou e o pessoal escutou~ "Será que 

meu filho matou Afiang?~ 

Mai t estava ·tocando chocalho <Y,afú). A mulherada falou para 

Mait parar de tocar e escutar a buzina que o pessoal tava chegan

do. Mait ficou brc1bo. Mait falou então para o pessoal que não que 

ria ficar junto. "Vamos procurar terra pra nós lá embaixoº Cembai 

xo da terra). Os irmãos chegaram então. Ficam contando com:> tinham 

derrubado anang para a mãe e como nã.o tinha mais perigo. Então Ma i t 

ficou com vergonha porque o pessoal não queria mais ficar junto e 

entrou dent~o da terra. Lâ dentro a rerra tava toda suja e chcja 

de sangue. "Aqui não é bom prá gente morar. Será que 1~ em cima ê 
bom?'' 1: foi ao céu. Viu tudo e achou que estnva bom. Anti earnentc 

o céu ficilvn perto da gente. Então foi morar lâ em cima. Até ago

ra t~ morando 15. 
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2 . ORIGEM DO FOGOl 

Faz tempo nio tinha fogo, nem nada. N~o tinha mandioca. A 

faPinha era de casca de tucum. A comida era assada no sol. 

Tem um passarinho, um pica-pau pequeno tavu cheirando ru

im. Então urubu sentiu cheiro de coisa estragada~ Então o p i ca

pau resolveu mentir para o urubu para rouba~ o fogo do u~ubu. O 

urubu quis tirar o olho do pica-pau e bicou; o pica-pau piscou e 

urubu ficou parado. AÍ veio o urubu branco (urubu-~ei) e trouxe 

o fogo. 

O u~ubu-rei é que ensinou a assar comida aos Kayabí. 

O passarinho levantou, pegou o fogo dele e espantou o uru

bu. Foi quebrar carvão e encostar no pau para ver qual dava fo

go - urucu, pindaÍba, cipó e taquai deram fogo. AÍ os Kayabi fa

laraam: 11 Agora nós ternos fogo 11 • 

3. AVENTURAS DE LUA2 

Irmão de Lua tem uma flec.ha. Foi caçar e a flecha dele vi

ra cobra. Ele joga no meio dos macacos e morre tudo. Ele fica es 

perando a flecha e ela vem sozinha, fazendo barulho com o rabo . 
• 

E vira flecha de novo. O irmão sernpI'e perguntava: 11 Como você ma-

ta tanto bicho?" E ele mostrou a flecha e explicou: 0 Você não vai 
- -procut'ar a flecha, e so esperar que ela vem. de novoº. 

Quem fez a flecha foi o pai dele. Então o irmão de Lua pe-

diu a flecha emprestado ao pai e saiu. Encontrou macaco e 

a flecha. Não foi procurar a flecha. Trouxe macaco e_urna 

. 
Jogou 

~ 

porçao 

de coisa e falou para o pai~ "~ verdade, eu joguei a flecha e a

credito11. Lua então quis sair no mato com a flecha. O irmão en

tão ensinou e o pai dizia sempre para cuidar bem da flecha e nao 

bater na flecha que ~la vira cobra. O irmão fez as recomendações 

e Men3 saiu para o mato com a flecha. Encontrou mac aco, Jogou flc 

c:ha e caiu muito macaco. Ele foi procurar flecha e ela vinha con .. 
tru ele como cobra. Ele pegou pau e bateu na cobra ate quebrar 

1 Outr"R:. verisoes iudicadrJ.s antcrJ oncerrtc. 
2 Outras vcr!jões indicddas anteri or11entc . 
3 y c1.\<l.1Pi diz Mc• .. n e ruo r-~ . 
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tudo. 

Quando chegou em casa, o irmão perguntou: 11 Cadê nossa fle

cha?" "Eu bati e quebrei '.1 • P.ai·- ficou brabo: nscu irmão não fc7. 

is to, ele foi caçar cert inho ·. Porque você não ac redi tau? Eu f d.

lei que ela parece cobra-' mas·. ·não pode bater, é sô pegar que vira 

flccha 11
• Agora· to·dos os K·ayabi têm que f abI"icar flechas e sair 

procurando flecha ~epois de jogar. Agora ~ duro. 

Pedaço de flecha quebrado ~ cobra. Por isto tem muita co

bra no mato, é tudo pedaço ~de flecha quebrado. 

Lua perguntou pro .pai~· "Pai, como você mata por:-co? u Ele a

marra pau lá em cima,~ soh:e ....-e. toca buzina para o porco. O porco en 

tão vem. Irmão de . Lua . então,. quis sair para matar' porco. Ele ma

tou porco. Lua fa1ou que ~a então, e que ia amarrar o pau com pé 

de banana brava, --e o pai: '·"~lha, rapaz, porco vai comer você~ 11 E 

le fez ·o que ·disse e porco véfo e derrubou o pé de banana brava, 

e comeu Lua. Luà saiu de· mart{a~ e como não apareceu de tarde, o 

pai foi atrás. Encontroü um -pouco de sangue pingando da folha e 

então soube que o porco t-inha comido o filho. Ele trouxe sangue> 

botou dentro do .moan {~e~édío que fabrica gente e que pai de Lua 

tem). Daqui ·a pou~o Lua v~veu de novo. Levantou e ficou forte de 

novo. 

Pai de Lua _pegava-muita flecha. Ele ia no rio onde o pess~ 

al botava i~ s i-YE pa·ra :pegai:' peixe 1 vestia p inoxin (palha) como 

se fosse camisa papa se proteger e ficava perto de iesi- yp fin

gindo de pei.Xe. 0: pessoal vinha e flechava dizendo: "Vtlmos comer 

pei:r.e grand7 t" ·Então ele bo.;i."a~a e barriga e cneanava o pessoal, 

que quando ia pegar, ele d·es-aparecia. E segurava todas as flechas. 

Levava as flechas para ca~a!,Então o filho perguntou como ele con 

se.euia tantas flecha·s . e ele·: explicou. O filho foi fazer a mesma 

coisa e conseguiu. AI Lua foi ~~ tamb~m 1 e todos dis seram para e 

le ~ 11 Veste tantas camisi:is .e: pinoxin". EJ e disse que só ia vestir 

duas e saiu. O pai falou: · ' 'J>essoal vai flechar ele". Lua fo i e 

fez o que disse. PcGsoal flechou e matou ele. Levou na alde i d e 

comeu. AÍ o pai, como seu filho não chegava, sabendo que tinha si 

do comido, foi ~ aldeia. Li ele f icou conversando. O pes soal dis 

se: "Se você tivesse vindo·ontem, tinhd. comida . Hoj~ não tem na

da". Ele disse: UNão tcm "irnportância, eu vím só visitar 11
• E fi

cou olh~ndo as espinhas' de peixe procurando seu filho. AÍ o~ gri 

l o G t r•ouxeram pu.ra o pu i de Lua a s e s p i nhas que eram Lua e o p al. 



levou para casa. Lã colocou no rnoan e Lua nasceu de novo. O pai fa 
lou: "Você tinha que acreditar". 

Tinha uma coisa fervendo na pedra que parecia uma panela. O 

bicho banhava lá: grilo, camaleão, lagarto. Pai de Lua falou para 
os bichos banharem lá, quando ficavam velhos. Aí falou para a ge~ 
te também, mas ninguém quis entrar, porque era quente: "Eu não vou 
não, senão vou queimar". "Pode banhar, senão vocé vai morrer ve
lho. Se você tem medo pode enfiar só o dedo para ver". Ninguém 
quis banhar, por isto a gente morre. A panela fervendo ficava per 
to da casa do pai de Lua. Dentro da panela tem água. Pai de Lua é 
quem fez tudo. Ele fabricou gente. 

Tinha um rapaz que ia namorar mulher mas nenhuma gostou de
le porque ele era feio:"Como eu vou fazer? Vou na fábrica, no mé
dico. O doutor vai me arrumar e eu vou dizer tudo para ele".0 dou 
tor era pai de Lua. Ele chegou na casa do pai de Lua e explicou 
tudo. Pai de Lua falou: "Fica na rede 

aí . Minha mulher fica 
que eu vou pescar para 
te olhando, mas não faz 

vo-
na-cê. Fica quieto 

da com ela. Ela vai sentar em cima de você, você não faz nada". O 
pai de Lua saiu. Pegou peixe bom para o outro comer. Então ele sa 
be que o outro não ia fazer nada com a mulher dele . E levou para 
casa. Quem arruma a gente ê a mulher do pai de Lua, que ele ensi
nou a ela. Aí a mulher arrumou o rapaz; ele tinha brinco, colar 
na cintura, ficou bonito. "Passa agora pela mulher que não gostou 
de você e diz pra ela - você não gostou de mim? Você não tá lem
brando?" Então o rapaz falou isto pra mulher; ela agora queria n!!_ 
morar com ele. Então outro rapaz viu o que aconteceu eOOlro mulher 
também não queria namorar com ele perguntou como fazia. O outro 
contou: "Ele sai para pescar e você fica lá com a mulher dele; e
la senta em cima e você não pode fazer nada. Será que você aguen
ta?" Então o rapaz foi e pai de Lua foi pescar. Chegou no rio e 
pescou outro peixe: "Será que ele não aguentou?" A mulher mandou 
o rapaz deitar e sentou em cima e ele não aguentou. A mulher pa
rou de arrumar. Não fez nad<'t para ele. Pai de Lua chegou e o ra
paz não saiu bom. 

Tem outra tribo que queria matar o pai de Lua porque ele f ! 
bricava gente para virar outra tribo. Combinaram então matar pai 
de Lua quando ele passasse. Fizeram arco c flecha: pai de Lua tranE_ 
formou gente cm rucuan (pássaro de peito vermelho). Ele chegou e 
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-transformou em p~ssaros, porque queriam matilr ele. Pai de Lua vai 

arrumando o pessoal, até que chegou no veado. Veado tava roçando 

para o pai de Lua. Ele pegou gente e tinha virado veado. Puxou o 

braço e o pescoço, por isto veado tem pescoço muito comprido. 

A mulher do pai de Lua cozinha uma Única fava e ela cresce 
-ate encher a panela. 

Pai de Men foi ã outra tribo visitar. Ele é payé. Mulher men 

tiu para. o marido dizendo que tinha chegado um homem que cs'tava 

muito mal. Ela mandou ele deitar na rede e cspe~ar. Mas o homem 

f~deu a mulher dele. Quando o marido chegou ela mentiu dizendo que 

ele estava doente e só queria ser curado. Pai de Hen ficcu olhan

do o homem, examinando. Saiu um pouco e o homem fugiu. Pai de Men 

fez ponte para atravessar córrego com apéyp (pau liso como sabão). 

O homem gPi tou: 11 t. ~ Comi mui to sua mulher! Fudi sua mulher! 0 Pai 

de Lua correu atrás do hornern, ele foi a.travcssal" o côrrego, escor 

regou no pau liso e caiu na ~gua. A borduna virou ja~ quando caiu 

na água. O coPpo virou piraíva (peixe grande). 

~. ESTÕRIA DO JABOTI 

O Jaboti ficou comendo fruta~ ineá. Anta chegou e pediu um. 

Jaboti tava lá em cima e não quis tirar pa~a ele. Então Anta pi

sou em cima do p~u e os Jaboti caíram todos. Outro ficou lá em ci 

ma mexendo até que caiu. O Jaboti foi então at:rás da Anta, acomp~ 

nhando bosta. Perguntou então a outro pessoal: "Anta passou aí? Nós 

tamos atrás dele que a gente quer pegar ele". Até que alcançou o 

lugar onde Anta dormia. "Vou entrar na bunda da Anta". E matou An 

ta. Daqui a pouco chegou a Onça e perguntou: "Que que você 'tá fa

zendo? '1 nNÕs tamos assando Anta ''': "Dá um pedaço aí? u Jaboti é gen 

te. ••Deixa assar um pouco 11
• 11Não, eu quero ir embora agora.,. En

tão Onça ca~regou Anta. Por isto que Onça carrega bicho. 

s. Aiiang 

Antigamente quando não tinha mosquiteiro dormíam no mato. A 

moça dormia na rede atravessado no caminho e a moça tinha brinco 

pendurado na rede .. A.r1ang foi lá namorar a moça. Ele fa.ld igual. A 

moça pePguntou ~ rt Porque você tá me namorando?" 11 Eu não posso fa

lc=1r. o nome". A moçil não gost:ou dele por isto ele não falou o no

me. Depois ela descobriu e n~o queriil mais namorar ele. Ai ele 

contou o nome pra ela porque tava enjoado de namorar a moç("'!. :t: A-
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-nang. Outl'."o dia ele virou moça bonita para namorar o rapaz. r•se vi 

er namoru.r comigo eu mdto ele". Dormiu atravessado no caminho.Dei 

tou na rede e a corda arrebentou. A moça virou macurau, voou e foi 

embora. "Quem era esta moça que eu deitei com ela e arrebentou a 

corda?" Mas o rapaz era payé . Pegou disenteria 

nangJ ê sempre assim. Fez o rapaz ficar doente 

to grande. O rapaz não morreu porque era payé. 

6. ESTÕRIA DO MACACO COH COTIA 

de manha. ElE: [A-.. .. . 
mas ele e paye mui 

Macaco estava namorando a mulher da cotia e emprenhou ela.A 

cotia já tava para parir. A cotia falou para o marido: 11 NÔs já te 

mos filhou, mas c~a filho do macaco. Marido da cotia saiu para o 

mato e a mulher botou a criança . A cotia scrnp~e escondia o rabo 

do menino. Trouxe coco de tucum para o filho, que cotia gosta de 

comeP. nneixa aqui". No outro dia mesma coisa .. "Dá a criança para 

mim para você comer também". "Deixa ele acordar primeiro". Cotia 

saiu e vinha devagar pelo caminho. "Seu pai tá lá nu árvore comcn 

do fruta~ comendo forwmiga •• .. E a cotia escu'l:ou: "Ah! Este menino 

não é mcun. Ficou brabo. Quando chegou a mulher disse que não po

dia acordar a menino, como sempre. AÍ a cotia levantou e disse: 

"Como você disse par.a mim que era meu filho?" E pegou a criança e 

botou na árvore. O menino gritou porque filho1:e de macaco grita 

quando separa da mãe . O filho do macaco ficou chorando no pau PºE 
que o 11 pai •• tinha jogado ele. A mãe foi falar com ele: nAgora vo 

cê pode procurar seu pai". Ficou chorando chamando o pai até en

contI'aP. Encontrou e foi embora com o pai .. Por isto que o macaco 

não gosta da cotia . 
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PEPORI CONTA A ESTÕRIA DE TUIARAR~ 

Naquele tempo nossos avós no:-; fabricaram. Nascemos hom.~ns e 

nosso av~ prirnei~o era Tuiarar~. Depois ele fez pedaço de irvorc. 

Ele pensou e f ,ez sem mãe. Todo o mundo foi descansar na cama e de 

noite ele levantou e jogou o pedaço de pau no chio e diGse: "Le

vanta, minha filha 11
• E ela era a mie dos Kayabi. Ela foi feita do 

pau. 

Ele fez ttJ..mbém todas as comidas dos Kayabi: milho, rnandioc~ 

batatat etc. 

Ele pensou. Mostrou a cuia e explicou que era pra colocar 

comida. Explicou que era para comer a raiz da mandiqca e plantar 

a rama . Que o milho a mulher ia cozinhar. Que o amendoim pode ser 

comido cru o~ torrado. Que o mangarito e a batata devem ser comi

dos cozidos ou assados . Cará também. "Este é o alimento de vocês . 

Não esqueçam". Explicou que o mangarito tem folha. que serve para 

comer com peixe: taiop, mutap~ Tuíararé explicou tudo pra gente e 

os Kayabi comem isto aré hoje. Ele deu também a pimenta pra colo

car no taiop. 

Ele foi então pra outra tribo, pra cima, pros Waurá. Naque

le tempo tinha muita gente, era como Sáo Paulo. Ele foi pra con

versa~ com o povo. Disse: "Ji fabriquei o pessoal, agora ~ou des

cansar". Foi prá lá e falou pro povo para esperar po~ 8 dias. Os 

Kayabi fical'.'am esperando. "Papai chega hoje ao mcio-dia. 11
• Ao mei 

d . 1 d 0 0 - ... . o- ia e e cheeou ca.ntan o. , u,, u .... P(\ecisa cantar, precl.sa 

ficar alegre. Não pode deixar de cantar~. Mam;e deu mingau pra e

le. E conversou com ele. HJâ descansei '1. Juntou então os Apiakâ, 

Parintintin, Canoeiro, Bakail"'i, Bororo, Barbado, Nambiquara, Tapi 

rapé, Cinta~larga, Kamayurá, Kayabi. 
11 Eu vou ficar por cima de vocês (no céu). Quando vocês sen

tirem falta de mim, vocês vão me ver. Eu vou embora. E subiu e fi 

cou na altura de uma irvore. Subiu mais e o pessoal fazia escada 

para alcançar. En-tão ele subia majs. Até hoje ele esta lá cm cima. 

Kayabi fc~ escada de novo e nâo a]cançou mais. Ningu~m mais pode 

encontrar o pai. 

Ele deixou as coisas -pra nos . 
.-

"Agosto-setembro começam as aguas. ·Se quiscJ"lem fazer baPco 

grti.nde façam". Ele f dlou para guardar"' ,.:i~; plantas e fazer um barco 

grande que a água ia subir. Ningu{;m cJ~rerl:i t ou e ninguêm fez barco. 



Não guardaram sementes de milho, nem :rama de mandioca, porque não 

act'editaram que a âgua ia subir tanto. Mas a água veio vindo per

to da casa e chegou na aldeia. Cobriu mais. Em 5 dias o pessoal 

começou a morrer. Cobriu a casa. Morreu muita gente e apagou todo 

o fogo. Quem escapou foi viver p:ra cima da serra, sem fogo, viven 
do mal. Toda a roça foi perdida , mundioca e mangarito apodreceram. 

Cobra e onça foram morar junto com os Kayabi na serra . Coati tam

bém. Chegaram quase mortos. Os Kayabi resolveram então criar os 

b ichos. Eles falaram: "NÓs viemos morar com vocês porque nós não te 

mos comida". 

Tinha um urubu (Midja~Í ), que foi g~nte, que começou acho-

rar: ''Perdi meu cunhado, perdi meu filho, agora só tenho sobri-

nho,.. Chegou também o mutum, chorando, por cima da. água : "Perdi 

todo o meu povo". ºVem viver junto de nõs.r. Ch'cgou jaguatirica; 

"Perdi todo o meu povo". 11 Noss.o pessoal também já foi todo". "Ago 

ra como nós vamos fazeI'? 11 UtJós vamos comer terra e pedaço de cas

ca de pau. Vamos gua~dar a semente de tucum e de inajâ para plan

tar. Este vai ser nosso alimento". 11E o fogo?" HNão sein . Urubu sa 

iu e foi ver o pessoal todo morto pelas águas. Urubu foi então co 

mendo o pessoal morto e encheu sua barriga. Depois ele voltou e 

s en teu na porta de casa. "Não tem mais ninguém. Acabou o nosso pes 

soal". ''E a casa, já apareceu?" "Não": "Tem que cantar mais pra á 
gua descer logo". O urubu despejou então a carne podre na frente 

de Cupeiroa (velha payé' muito grande) e Damira (velho) . Damir-a c2 

meu gente podre . "Você comeu coisa ruim. Não pode não . Agora você 

vai embora. V ai : vil:'aI' urubu e só vai comer coisa podreº. E tra.ns 

formou em bicho. Cresceram asas, cresceu o bico. Não aceitava l1l3.is 

aquele homem. O filho dele também não, e foi transformado em uru

bu cabeça- pelada .. Outr o também; tem cabeça vermelha. Eles foram 

embora acompanhando o pai . 
-Conguira e passarinho. 

"Como tâ a. ãeua?º "Tem que cantar pra 

Came!1Í, que era payé. Tuíra também é paye. 

De noite o pesso~l só comia pedaço de 

baixar' a águaº, disse 

• casca e terra. Tuira 

chegou de manhã. "Já está aparecendo por cima da casa" . Bebeu um 

pouco da água e levou um pouco da palha que cobre a casa . 

EJe cantava: "Tui, tui, tui ... ", o dia todo . Para. abaixar a 

iÍEua . Ãgua tava descendo. Maraíra era primo dele e ajudava a can-
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t nr. "Dj on,. dj on, dj on •.. 11 
, tocando a água . E a água ia abaixando. 

Juquiva foi então ver a água e jã estava aparecendo a pare

de da casa. "Tá quase. Tem que cantar o dia todo11
• Cantava. chaco

al ha11do a cabaça . Amanheceram cantando. tTut"i ti chegou: "Corno tá?"., 

pet'guntava . "Já fui lá e bebi água". "Vamos lá" . Jagu:Pi foi junto 

com Juriti. Este baixou e chupou a água, que ia secando toda. Ele 

era payé. Chegou pI'o capitão e falou: "A água já tá quase secan

do11. Depois o lagarto foi lá ver. Cavucou o lugar do fogo e mediu 

com palmos e não tinha nada. Passou o carvão na barriga. "Como eu 

faço? Não tem mais f'ogo". 

Mamãe Cupcruba foi então com Cuia~â., seu neto, e cavucou.En 

controu pedaço de parente, os ossos4 "Coitados, meu pessoa] aca

bou. O povo acabou. Vamos criar nosso povo aqui. Mas falta o fo 

go". Então pensaram: "Vamos matar peixe, abrir em cima da pedra e 

quando estiver seco e cozido com o sol, a gente come''· Estavam 

passando mal, e não podia ficar assim. 

Então Maiuvá falou: "Eu sou payé muito grande . Eu tenho fo

go na minha cabeça. Urubu branco também tem fogo . Entao vocês es

fregam cupim em cima de mim que eu viro carniça, fico fedendo fei 

to carniça e pego o fogo do urubu". 

Urubu desceu. O homem levantou e urubu fueiu com o fogo. Fi 
zeram tudo de novo então e o hornem ficou fedendo como merda. Uru

bu veio e jogou o tição de fogo . O homem pegou e saiu cor~endo. U 

~ubu perdeu o fogo~ Foi Mairí quem pegou o fogo. 

Máirí mandou pega~ 2 varinhas, 

cou durante 10 dias . Fez buraquinhoi 

acender o foeo . Japecanga~ pindaíba, 

que dao fogo. 

uma fina e out~a g~ossa. Se-

esfregou e fez sair fumaça e 
~ 

urucu e flecha sao os paus 

Cuperuba mandou que abrissem roça e queimassem seu corpo. 

Depois que procu~assem bu~aco de paca e esperassem. Quondo apare

cesse uma paca, eles deviam segura~ firme que era ela. Os filhos .. . 
vol1:a~am depois de muitos dias, quando um passara voou para avi-

sá [-los]e já tinham crescido mandioca, milho, batata, amendoim, 

cará. Eles procu~aram buraco de paca e quando apareceu a paca, e

les não seguraram. A paca rueiu e nunca mais se encontrou Cuper•u

ba, a miíe dos Kayabi. Por isto os Ku.yahi não comem paca. 
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CUIABANO CONTA ESTÕRIAS 

1. ESTÕRIA DE LUA 

Cobra era flecha dos Kayabi. Quando está na mão ào dono do .. . ,.,. . ... 
arco e flecha, mas na realidade e cob~a. Cascavel e a flecha. 

Mé ê o filho. Pai dele é payê grande. Foi caçar com flecha

cobra até encontrar macaco. Ele jcgou mas não caiu nele. Macaco 

caiu sozinho. Ele fica esperando e a flecha volta sozinha. A co

bra chega e vil'à flecha, fica de pê sozinha. Ele foi então procu~ 

rar maeaco e ajuntou todos os que tinham caído. Ele então tirou 

embiI'a para a.marrar os macacos e levar para casa. Carregou até eh!:_ 

ga~ na casa.. Todo o mundo pensou: "Com.o ele matou ma.caco 

assirn? 11 O filho perguntou como ele tinha feito isto, Yay 
dita no que o pai fala. nQuando voei vai, espera a flecha 

sozinho 
~ 

nao acre 

voltar 

sozinhaº. "Agora vou levar a flecha 11 
.. Yay foi atê encontrar maca

co~ Quando ehegou perto jogou como o pai. Ficou espe~ando a fle

cha. Quando a flecha-cobra chegou perto para subiP no a~co ele que 

b~ou a flecha do pai. AÍ quebrou e virou cobra e entrou ro nato. A 

í levou só rnacac·o até chegar em casa . O pai brigou cem ele porque e

le tinha queb~ado a flecha. Ficou brabo com ele. 

Antes não tinha cobra. Flecha é que fez aranha, fonnigão, co

bra pequena. o que amarra a flecha vira lacraia . HÓiaYk e cobra p~ 

quena que surgiu do pau que tem dentl'O da flecha. Surgiu também 

cobra que tem 2 cabeças, uma em cada extremidade~ que mija no o

lho até a pessoa morrer. 

Yay mor~eu muitas vezes mas o pai dele salvou. Ele tem remê 

dio~ Quando quebrou a flecha aí o pai dele íoi caçar no mato, pro 

curar porco. t difícil encontrar porco . Foi procura~ tucum e amar 

rou os paus para subir e espe~ar porco. AÍ ele gritava para o por 

co. Daqui a pouco os porcos começa~arn a chegar. O porco chega e 

fica mordendo o pê do pau, mas tucurn não cai. AÍ ele flechou por

co. Porco grita muito e ajunta mais ainda. Ele flecha mais. Mat:ou 

uma porção. O resto dos porcos foi embora. Ele tirou embira para 

carregar os porcos. o filho veio falar-: ucomo voce matou porco a~ 

sim, pai?" O pai explicou tudo e disse: t•Eu subi no tucum4 s,e vo

cê não subir' no tucum, vai cairn. O filho era t:einaoso e subiu na 

banana bI'ava .. O filho pegou arco e foi e111bora. Foi aonde o pai ma 

tou porco. Procurou p~ de ban~na brava. Gritou pard o porco. Por-
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co chegou e ele flechou um. Os porcos derrubou ele [Yay) e co

meu atê as tripas dele. SÓ o arco ficou lá. O pai estava espera~ 

do. Foi até o acampamento do filho e viu que os porcos tinham co 

mido tudo. SÓ achou sangue. Carregou o sangue para casa. Ele tem 

uma panelinha de barro e remédio (muangy ou moroesang). t t'emédf 

o perigoso, se tomar morre. O pai jogou um pedacinho do sangue no 
.... 

muangy e esperou. No dia seguinte o filho dele ficou bom. Respi-

rou e levantou logo. 

Pai dele foi caçar e encontrou uma pedra. A pedra fica a

brindo e fechando, batendo. Ele passou pela pedra bem. Quando e

le volta a pedra bate de novo. Ele trouxe muito bicho que ele m~ 

tou. O filho perguntou como ele tinha matado tanto bicho e (o ~ 
avisou que tinha uma coisa perigosa no caminho. Chegou perto da 

pedra e viu a ped~a batendo. Pedra fechou em cima dele e não so

brou nada. O pai sabia que a pedra tinha acabado com o filho de

le e quando chegou na pedra viu o sangue do filho e não encon

~rou nem um pouquinho de carne. Passou rápido pela pedra. Deixou 

o pedaço da ca~ne dele [do filho dele] no muangy e o filho no di 

a seguinte respirou e ficou bom de novo. 

Ai o pai foi no cÔI'rego pegar casca de inajâ para fazer" ces 

to para guardar amendoim. Amarrou com embira para fazer armadi 

lha para peixe. Pai dele [de Yay J pegou mui to peixe assim. Enro

la. o peixe na folha de banana brava e as folhas que caír,am den

tro da armadilha viraram peixe. Não pode mexer nas folhas. O fi
lho perguntou: "Como você pegou peixe1'1 E o pai explicou que não 

podia mexer nas folhas e bastava enrolar~ O filho foi no dia se

guinte. Ele pegou sã os peixinhos e deixou as folhas e os ga

lhos. Até agora a gente faz armadilha para peixe e pega só pou-
..... 

quinho peixe, não pega mais as folhas e os galhosi eles nao vi-

ram mais peixe. 

Ar o pai foi procurar flecha para trazer. Cobriu o corpo 

todo c:om pinosin com uma camada grossa. Foi na beira da água. E 

amarrou rabo de jaG atr~s para se disfarçar de peixe. Caiu na i
gua e foi p~ocurar Índio brabo. Ele foi porque não tinha m:ris fle 

cha. Encontrou armadilhas de peixe de outro Índio. Ficou nadando 

ali como peixe. Daqui a pouco chegou o dono do yesiÍ, armadilha 

para peixe, e resolveram mata~ aquele peixe grande. As flechas 

não pegavam nele. Ele se virava e jogavam mais flechaú do outro 

lado. Ele se fingiu de morto. E quando foram pegdr fugiu nadando. 
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O dono do yesií falou: "Aquele peixe levou todas as nossas fle
chas". O espírito dele tirou toda a cober tura de palha que ele 
tinha no corpo. Foi embora levando todas as flechas. O filho per 
guntou: "Onde você pegou todas estas flechas?" O pai explicou. O 
filho resolveu que ia por só um pouquinho [de pinosin) para não 
ficar muito pesado. O filho morreu flechado. Carregaram o filho . 
como se fosse peixe. Assaram e cozinharam. Jogaram os ossos per-
to da casa. O pai virou grilo quando chegou perto da casa . O gri 
lo levou osso do filho para casa e jogou no muangy. 

AÍ o pai vai trabalhar na roça. Vai procurar terra boa.Ele 
deixou os machados na terra. Hamaê faz roça pra ele. Pedra do ma 

chado é muito perigoso; se brinca com ela mata também. Ele fa
lou para o machado: "Tem que abrir roça onde eu marquei para vo
cê". No dia seguinte os machados tinham feito tudo. Ele pediu p~ 
ra aumentar. Os machados fizeram e ele guardou os 
sa. O filho quis saber como ele tinha feito roça. 

machados em ca -
O pai explicou 

que tinha que conversar com o machado . O filho resolveu fazer tu 
do ele mesmo. O filho ficou cortando os paus com machado e demo
rava muito. Por isto a gente trabalha cortando os paus. Se tives 
se feito como o pai tinha dito seria fácil . Acabou a roça . 
dele foi olhar. Estava cansado de falar com ele [Yay]. 

Maramuinangat (o pai de YayJ resolveu acabar com Yay 
que ele nunca aprendia. "Vamos pegar iryp para fazer arco!" 
do faz arco e borduna faz sempre no mato para não sujar a 

O pai 

por

Qua!!. 
casa. 

Então fizeram arco e borduna. Yay chegou e perguntou: "Í: verdade 
que tem gente aí que sabe fazer desenho? " "NÓs não sabemos nada", 
disse Maramuiiiangat. Maramuinangat fez ele virar urucuá, passa
rinho, e todos os companheiros de Yay. Espalhou tudo, que em to
dos os matos tem urucuá. Veado tava fazendo roça, Maramuiiiangat 
foi lá e fez ele virar veado. O pai dele foi pegar uruyp no mato 
e ele foi lá. Estava fazendo peneira para se proteger do sol. Y! 
y subiu em cima da árvore para levar peneira [para o alto]. Yay 
subiu muito e o pai mandou ele embora. Maramuiiiangat acabou com 
os companheiros dele. 

2. ESTORIA DE LUA (2ª VERSÃO) 

Yay e seu irmão são gêmeos. Yay é bobo e o irmão é inteli
gente. Yay é payé também. Quando nasceu matou a mãe dele e o pai 
ficou brabo e jocou ele no mato. Os dois. Has eles viveram, -nao 
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se sabe como . Porque ninguém dava lei te par·a ele. Pai dele foi pr~ 

curar outra mulher. Paiéavi ê o nome do pai d Lua. 

Os 2 meninos vieram assisti~ festa na casa escondidos. Até 

que viram e perguntaram: "Quem são estes meninos? Serão aqueles? 

Então vamos pegar". Pediram pra mulherada que estava cantando p~ 

ra pegar. AÍ pegaram os meninos e ficaram lá. Os 2 iam caçar no 

mato com flecha pequena que chegava no mato ficava grande e mata

va muito bicho. As mulheres pensavam: "Como ele mata bicho com 

esse arco pequeno?" 

Até que un dia encontraram o pai. Todos os 3 são payê. O pai 

dele ficava virando mutum. Então falou pro irmão: "AÍ tem rnutum. 
Vamos matar mutum?" Chegaram e viram o mutum. AÍ o mutum falou: 

"Não mexe comigo não, eu sou pai de vocês!º E os 2 se espantaram. 

"Como é que bicho fala? Será que. e nosso pai?" E não flecharam mu 

tum.. Às 6 horas , quando clareava, o mutum vo·ou e disse: "Pode me 

acompanhar onde eu vouº. Mutum atravessou o rio. Os irmãos emenda 

ram uma porçio de flechas e atravessaram o rio. Fizeram 

que são EªYé. AÍ chegaram numa roça e depois ºnuma casa. 

conversou com os filhos dele. Eles não sabiam que o pai 

isto 

Aí o 

tinha 

por-

pai 
. 
JO-

gado eles fora. O pai estava casado com uma mulher velhinha, mas 

que era moça na verdade. AÍ ele falou: "Cozinha feijão pra eles". 
A mulher do pai levantou para buscar água e ia devagarinho po~quc 

era velha .. Um dos irmãos falou: "Meu pai casou com mulher velha, 

pô!" "Não fala isto não!" A mulher, quando chegou na curva doca

minho, virava moça e ia correndo. Lua falava: "Porque meu pai ca

sou com mulher velha?" A mulher em casa botou sõ 2 favas na pane-

la. Mas a panela ficou cheia • . Lua disse: ºSÓ 2 favas? Tem muito 

pouco, não vou comer não!" Botou peneira em cima da cuia pra coar 

o feijão. E o feijão crescia. "Como é que pode? O feij ã.o cresceu t" 

Então os 2 irmãos comeram feijão . No dia seguinte o pai foi pes

car e fez armadilha para peixe. O pai foi busca~ peixe. E derra

mava as folhas e os galhos que viravam peixe. 

Lua estragou tudo. 

3. ESTÕRIA DE ARANG 

Ailang derrubou o pai do menino num buraco, fundo como um po 

ço .. Dentro do buraco tem pau afiado de fazer arco. Porque Anang 

mata muita gente. Perto do buraco é tudo limpo,, e tem caminho bem 
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limpo e reto. Aiiang sempre dança perto do buraco. Ele dança como 
Txucarramãe e os outros Índios, batendo com o pé no chão e rodan
do. Parece maraká. Ai pegou o braço pequeno e disse que era o br! 
ço forte para enganar o outro; fez o outro pegar no braço forte. 
Dançaram em volta do buraco e jogou o outro no buraco. O filho não 
sabia que o pai tinha morrido com Aiiang. A mãe mentia para o meni 
no, dizendo que era aranha, cobra. O menino fazia flecha pequena 
para matar estes bichos. 

AÍ outra gente foi cortar timbÓ para matar peixinho no la
go. Quando bate timbó morre muito peixe. Os meninos foram lá ma
tar peixinho. A mãe ficou na casa. O dono do timbó fica só olhan
do esperando os outros matarem peixes. ~ o Último a matar. O meni 
no pegou cipozinho para enfiar os peixinhos. O pessoal começou a 
falar mal dizendo que um tinha matado todos os peixes. Falaram: 
"Bem feito que Aiiang matou seu pai no buraco!" Os meninos soube
ram então. Falou para o irmão para nao dizer nada à mãe que eles 
já sabiam. Choraram. Resolveram ir lá, derrubar Aiiang para vingar 
o pai. Carregaram o peixe até chegar em casa. Quando está brabo 
vai direto para casa sem parar. Carregou pilão pesado nas costas 
e correu dentro <la casa com o pilão e Jogou no chão: "Assim que 
eu vou matar Aiiang". E brigou com a mãe. A mãe ficou com medo. A 
mãe conversou com o filho: "Tem que saber lutar primeiro. Você é 
muito pequeno. Seu pai era maior do que você. Se Aiiang falar para 
você "passa para cá", você não pode. Não pode ficar no braço for
te". 

O filho saiu carregando as flechas. E levou o irmãozinho.No 
caminho é muito perigoso, tem muito bicho. Tem sapo grande. O sa
po mija em você e você morre. Sapo fica falando na língua dele e 
ele escutou. "Vou matar o sapo". Tem um pau grande e foi no sapo. 
O rapaz jogava a flecha e saía correndo; o mijo não acertava nele. 
Ganharam do sapo. Continuou até encontrar o caminho de Aiiang. Fa
lou para o irmão se esconder um pouco. O rapaz gritou para chamar 
Aiiang: "Vamos lutar, vamos derrubar você!" Aiiang é muito alto e 
forte, e tem barba muito comprida. Saco e pau dele são muito gra~ 
des. Quando ele viu Anang ficou mais brabo. Anang veio com bordu
na. O rapaz correu, tirou a borduna e pegou o braço forte dele.e~ 
meçaram a cantar. Ai'iang dizia pra ele: "Passa pra cá!" Ele dizia: 
"Não!" Rodaram várias vezes em torno do buraco e jogou no buraco. 
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Ganhou de Ailang. Chamou o irmão para mostrar que tinham ganhado . A 
gora só faltava a mulher de Anang. Choravam porque tinham sauda
des do pai que tinha morrido no buraco. "Pagamos nosso avô e nosso 
pai também" . Gritou para chamar a mulher de Ailang . A coisa da mu-

~ lher e muito grande e ficava batendo como janela. Pegou o braço de 
novo e começou a cantar. Rodaram até a mulher cair também em cima 
do marido. Gritou e não tinha máis nenhum. Então chamou o irmão p~ 
ra ver a mulher de Aiiang. Os 2 resolveram ir até a casa de Ailang. 
No caminho tinha um passarinho que era cria de ·Aiiang. Viu gente de!!. 
tro de uma cerca preso n.a casa. Foi tirar o menino preso sujo de 
sangue de peixe e bosta dele mesmo. Levou o menino no rio para la-

• 
var. O menino confirmou que não tinha mais Aiiang nenhum. Trouxeram 
o menino com eles para casa. 

Faz tempo, quando a gente matava ca.raÍba, cortava taquare,faz 
flauta. A mãe do menino escutou a flauta. Mait sempre tocava cho
calho. A mãe falou: "Fica quieto que o rapaz vem aí, escuta a iumi 
ã que o 'rapaz matou Ai\ang\'. Chegou em casa, mostrou o menino para 
a mae e contou que tinha ganhado de Ai\ang. Hait então foi embora 
porque as mulheres tinham ficado brabas com ele. 
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