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RESUMO 
 

  
Esta dissertação enfoca o Xamanismo Uhtãpinõponã: princípios dos rituais de pajelanças 

e do ser pajé Tuyuka, grupo da família lingüística tukano oriental, que habita na região do 

alto rio Negro, AM, Brasil e no Departamento del Vaupés, Colômbia. O objetivo é 

descrever os fundamentos históricos-cosmológicos dos rituais de pajelanças e do ser pajé 

Tuyuka. O grupo faz parte de uma complexa teia de parentesco que constitui os povos 

indígenas do Uaupés procedentes da Casa da Emergência de Ohko Diawi, situdada no 

baixo Uaupés, Brasil. A história do alto rio Negro testemunha que a ação missionária nas 

décadas de 20-80 sobre as comunidades indígenas levou à destruição quase total da vida 

cultural e espiritual. Os pajés (yaíwa e basera ou kumuã), mestres de cantos e danças 

tradicionais (bayaroa), mestres dos rituais de Jurupari (mahsãkuła yaíwa) se tornaram 

inimigos de vários representantes da Igreja Católica, que tentaram extirpá-los, baseando-se 

na tese de que, as festas tradicionais, os rituais de pajelanças (yaiałe e kumuãłe) e os rituais 

de jurupari eram ritos diabólicos e que, se os destruíssem, os indígenas tornariam filhos de 

Deus e não mais do diabo. Contudo, não conseguiram destruir a essência da vida cultural e 

espiritual do povo Tuyuka, porque apesar dessa história cruel existe um sentido cultural e 

espiritual vivenciado por pajés Tuyuka. Para evidenciar essa vivência, apresentamos os 

seguintes temas da pesquisa: os Tuyuka e seu contexto histórico-cosmológico, os 

princípios dos rituais de pajelanças, o ser pajé Tuyuka e a forma de transmissão dos rituais 

de pajelanças. A pesquisa levou em conta os seguintes aspectos teóricos metodológicos: 1. 

o estudo de Mircea Eliade sobre os aspectos míticos que aponta os “mitos” como 

“Histórias verdadeiras”; 2. as reflexões de George que destacam o caráter dinâmico da 

realidade social que se fundamenta na dialética da ordem e da desordem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Xamanismo Tuyuka, pajé Tuyuka, povos indígenas do rio Negro, 

povos indígenas da Amazônia.  
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ABSTRACT 

 
This dissertation focuses on shamanism Uhtãpinõponã: principles of shamanic rituals and 

rites of the Tuyuka shaman being. The Tuyuka people speaks a language that belongs to 

the oriental tukano linguistic family, and dwells in the upper rio Negro, AM, Brazil and 

Departamento de Vaupés, Colombia. The goal is to describe the historical-cosmological 

foundations of the shamanic rituals and of the shaman Tuyuka being. The group is part of a 

complex web of kinship that constitutes the indigenous peoples of Uaupés river,  which 

came from the House of Emergency Ohkó Diawi, located at the low Uaupés river, in 

Brazil. The history of the Upper Rio Negro shows that the missionary action on indigenous 

communities in the decades from 1920 to 1980 led to the almost total destruction of their 

cultural and spiritual life. The shamans, (yaíwa and basera or kumuã), masters of 

traditional songs and dances (bayaroa), masters of the Jurupari rituals (mahsãkuła yaíwa), 

became enemies of various representatives of the Catholic Church, which tried to eradicate 

them, based on the thesis that the traditional festivals, the rituals of shamanism (yaiałe and 

kumuãłe) and the jurupari rites were evil and that if they destroyed them, the Indians would 

become children of God and no longer the children of devil. However, they failed to 

destroy the essence of cultural and spiritual life of the Tuyuka people, because in despite of 

this cruel story, there is a cultural and spiritual sense experienced by the Tuyuka shamans. 

To show this experience, we present the following research topics: the Tuyuka people and 

its shamanic rituals historical and cosmological principles; the Tuyuka shaman being and 

the means of transmission of the shamanic rituals. The research took into account the 

following theoretical and methodological aspects: 1. the study of Mircea Eliade on the mith 

issue, that points the "myths" as "True Stories" 2. The thinkings of George Balandier 

which highlights the dynamic character of social reality that is based on the dialectic of 

order and disorder. 

 

 Key-words: Tuyuka shamanic rituals, Tuyuka shaman, peoples of rio Negro, Amazonian 

indigenous people.  
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NOTA LINGUISTICA TUYUKA E TU\KANO 

 
 O sistema de transcrição da língua Tuyuka adotado nesta dissertação baseia-se 

parcialmente nas propostas gráficas da língua Tuyuka, utilizada pelos professores Tuyuka 

da Escola Municipal Indígena Uhtãpinõponã, no alfabeto usado por Justino Sarmento 

REZENDE (2007), em sua dissertação de Mestrado e, como a grafia atual não fou 

unificado pelo grupo Tuyuka, busco acrescentar mais duas letras (ł ) e (x), além disso, a 

acentuação gráfica e a ortografia não segue as regras gramaticais adotadas pelos Tuyuka da 

Escola São Pedro. E o sistema de transcrição da língua Tukana, será baseado parcialmente 

nas propostas de Henri RAMIREZ (1997/2001) que, enfim, também adaptarei a escrita 

conservando a maioria do alfabeto usado nas escolas indígenas do Uaupés. 

 O alfabeto usado nesta pesquisa compreende 21 letras: a, b, d, e, g, h, i, j, k, ł, m, 

n, p, r, s, t, u, u, w, y, x.  

 O acento agudo (´) será muito usado para diferenciar de uma pronúncia fechada e 

aberta, fraca ou forte, constantemente pronunciada em Tuyuka. Por exemplo: pahkó (mãe) 

e dohkapuałayo (mulher Tuyuka). 

 O acento til (~) será usado em ñ (em vez de nh) e nas vogais ã, ẽ, ĩ, õ, ũ para 

indicar a nasalidade, ou antes, de um consoante substituindo am, an, em, em, im, in, om, 

on, um e um. Por exemplo: Uhtãpinõponã, Wãhtĩ (diabo, demônio, curupira, etc).  

 A partir de agora detalharei a pronúncia de cada letra na língua Tuyuka, adaptada 

de Justino Sarmento Rezende: 

 a, e, i, o, u pronuncia-se como em português; 

 á, é, í, ó, ú indica o tom alto; 

 ã, ẽ, ĩ, õ, ũ indica que a pronúncia é nasal.  

 ŏ indica que a pronúnicia é aberta e meia arredondada. 

 u  é uma vogal que pode ser alta ou baixa, indica uma pronúncia fechada, não 

arredondada. Por exemplo: pahkuuku (vovô); 

 b e d pronuncia-se como em português, que varia conforme o contexto nasal ou 

oral; 

 g pronuncia-se como em português; 

 ge não se pronuncia como em português. Ela é pronunciada como a palavra 

distingue; 

 ā indica uma pronúncia nasalada, baixa ou até quase omitida. Por exemplo: 

manĩāuti (ele não está presente);  
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 h a pronúncia é diferente de português. Esta letra é usada, nesta dissertação em três 

eventos: 1) antes de um consoante que indica pronúncia afim da letra r [pahku (pai, 

vovô)]; 2) antes de um vogal [hoaya (escreva)] tem um som de dois rr; 3) é ortografada 

entre as vogais (aŭhĩrã), onde também é pronunciado como se fosse dois rr. Lembramos 

que esta ortografia não segue a escrita existente em várias bibliografias do povo Tuyuka. A 

idéia é buscar aproximar o máximo da pronúncia original, através de algumas letras que 

são acrescentadas neste trabalho para facilitar a pronúncia dos que não falam o idioma. 

Quem fala a língua sabe onde tem que ser pronunciada a letra h como se fosse dois rr ou 

apenas com um r, porém, para quem não sabe torna difícil, por isso, utilizamos a letra h; 

 j a pronuncia é diferente de português conforme o contexto oral, quase se omite a 

letra. Entretanto, todos os autores que até agora tiveram suas publicações acadêmicas 

omitiram esta letra por acharem que não existe nas línguas das etnias do Uaupés, mas ela 

existe. Por exemplo: djá (alumiar); 

 k pronuncia-se como em português. Os Tuyuka preferem usar a letra k em vez de c. 

 ł é a nova letra que usaremos neste trabalho em substituição da letra l, que 

normalmente  é ortografada por autores que estudam os grupos indígenas do Uaupés. A 

razão é que, tanto na língua Tuyuka e Tukana, há palavras que não se pronuncia l como em 

português. A ł é uma vogal balanceada que para pronunciar tem que encostar a língua no 

palato duro. Por exemplo: ohkołó (chuva); 

 m e n pronuncia-se como em português; 

 ñ é escrita e pronunciada como em espanhol, no lugar de nh; 

 p e r pronuncia-se como em português. Todos os autores que estudam e escrevem 

sobre os indígenas do alto rio Negro usam a letra r no lugar de ł criando muitas vezes 

confusão na hora da pronúncia e, com isso, acabam modificando a pronúncia original da 

língua. E os indígenas sem saber como modificar, também terminam usando a ortografia 

ditada por alguns lingüistas externos. Há palavra que deve ser escrita e pronunciada de 

forma diferenciada. Por exemplo: mãłĩrẽ (para nós); e não mãrĩrẽ ou mãnĩrẽ etc; 

 s pronuncia-se sempre como dois ss;  

 t pronuncia-se como em português; 

 y pronuncia-se como em inglês payé; 

 w pronuncia-se como em inglês word.  

 x, em Tuyuka existe, sim, pronuncia-se como em português, no lugar de ch ou x. 

por exemplo: xiu, significa enxotar e ei. 
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 Observações: 

 de, di, te e ti pronuncia-se como em italiano; 

 ge e gi pronuncia-se como em gueto ou guilda; 

 r esta letra é usada nas escritas Tuyuka e Tukano, mas neste trabalho não 

utilizamos por opção pessoal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema deste estudo é o Xamanismo Uhtãpinõponã: princípios dos rituais de 

pajelanças e do ser pajé Tuyuka. Os Tuyuka se autodenominam de Uhtãpinõponã ou 

Dohkapuała. O grupo pertence a família linguística Tukano, que habita na região do 

Uaupés, na faixa de fronteira entre Brasil e Colômbia, região do alto rio Negro. Neste 

estudo o nosso objetivo é descritivo sobre os fundamentos históricos dos rituais de 

pajelanças, a origem de pajés (yaíwa, basera ou kumuã e mahsãkuła yaíwa), a formação 

tradicional de pajés e a diferença entre ser pajé e não-ser pajé atinentes ao povo Tuyuka, 

baseados em depoimentos direto de pajés (yaíwa e basera) do povo e em alguns dados 

etnográficos sobre os rituais de pajelanças da região do alto rio Negro. Buscamos 

compreender como se dá a transmissão dos rituais entre os pajés (yaíwa e basera) do grupo 

e como essas tradições contribuem internamente na autodeterminação cultural e política, na 

medida em que suas práticas rituais reforçam os modos tradicionais de ser Tuyuka. Com 

isso queremos mostrar o que os missionários tentaram destruir entre os povos indígenas do 

alto rio Negro em nome da evangelização.  

 1. Apresentação do Põłõ e sua trajetória: eu, Põłõ, Israel Fontes Dutra, sou 

indígena do povo Tuyuka, do subgrupo Wehsé Dohkapuała (Tuyuka da Roça) e falante de 

duas línguas indígenas (Tuyuka e Tukano). Põłõ é o meu nome Tuyuka, que recebi de meu 

pai através do ritual de nominação ou do coração, quando nasci, na hora do parto. O nome 

vem de um dos ancestrais Tuyuka, considerado bayá (mestre de músicas e danças de 

Kapiwayá1) e Mahsãkuła Yaí (pajé dos rituais de Jurupari) e Basei (pajé dos rituais 

pajelanças das habitações, do chão, do breu, do tabaco etc).  

 Nasci no dia 07 de julho de 1973 em Kãñã Pihtó (foz do igarapé Inambu), 

comunidade Mercês, Miñoã (Igarapé Cabari), distrito de Siririá (Pari-Cachoeira), alto rio 

Tiquié, região do Uaupés, na fronteira Brasil-Colômbia. Os meus pais (Yuhkułó Avelino 

Dutra, do povo Tuyuka e Busá Maria Olga Alves Fontes, do povo Tatuyo, ainda vivos) 

tiveram 09 (nove) filhos (as): Uhtãłõ Juarez (falecido), Diá Verônica, Põłõ Israel, Kamõ 

Maria Mercedes, Yohsokamõ (falecida), Somẽ Flávia, Senã Francicléia, Sanõ Jakeline e 

Yabé Yara.  Diá é casada com um indígena do grupo Baniwa, tem quatro filhos e mora no 

Município de Santa Isabel do rio Negro; Kamõ é casada com um indígena, do grupo 

Wanano, tem três filhos e mora na comunidade Jutica, alto Uaupés; Somẽ Flávia é casada, 

                                                 
1 Ver o glossário em apêndice. 
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tem três filhos e vive na cidade de São Gabriel da Cachoeira, AM; Senã Francicléia é 

solteria, tem uma filha e mora em São Gabriel da Cachoeira;  Sanõ Jakeline é casada com 

um não-indígena, da cidade de Barcelos e tem um filho;  e, Yabé ainda não é casada.  

   

 Foto 01. Meu filho, Paó - Camilo de Souza Dutra e eu, Põłõ - Israel  

 
 Fonte: arquivo do autor, 2007. 

   

 O Tiquié (Muhsãkã, em Tuyuka; Kuhsá ou Wahtayá, em Tukano) é afluente do rio 

Uaupés (Diápahsa, em tuyuka; Diapahsá, em tukano) e tem sua nascente no território 

colombiano. Segundo CABALZAR (2005)2, com cerca de 370 quilômetros de extensão, 

está situado no Noroeste Amazônico, região fronteiriça entre Brasil-Colômbia, alto rio 

Negro. É habitado por vários grupos indígenas, somando uma população de 

aproximadamente três mil pessoas, com representantes de 13 povos que fazem parte dos 

troncos lingüísticos: Tukano, Arwak e “Maku”3. Nesse meio encontram-se, os membros 

dos grupos Bará, Barasano, Desano, Hupda, Miriti-tapuya, Tariano, Tatuyo, Tuyuka, 

Yepá-Mahsã (Makuna), Yuhupda, Tukano, Siriano, Kubeu, que vivem nos afluentes, na 

margem esquerda e direita do Tiquié.   

                                                 
2 Aloisio CABALZAR, 2005, p. 10. 
3 O termo “Maku” não é um termo adequado e nem respeitoso para denominar os povos que constituem esse 
tronco linguistico.  Na lingua Tuyuka denominamos de Peołá ou Peołã. Neste trabalho não usaremos o termo 
“maku”. Utilizaremos os termos em Tuyuka ou Hupda, ou Yuhupda.  
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 O igarapé Cabari (Miñoã) é afluente do rio Tiquié, localizado na margem esquerda 

do rio. É habitado pelos Tuyuka Wehsé Dohkapuała e por Peołá (Hupda). Kãñã é afluente 

do Cabari, situado na margem esquerda. Mercês é a comunidade Tuyuka, onde nasci e 

cresci situada na margem direita do igarapé Cabari.  

 Os Uhtãpinõponã são patrilineares e exogâmicos. O grupo possui dez nomes 

tradicionais Tuyuka masculino (wĩmãłã umuã bahseré wãmẽ): Poani, Paikułó, Paó, 

Yuhkułó, Põłõ, Ñõłõ, Duhpó, Uhtãłõ, Buá e Ñĩrĩpu. E sete nomes Tuyuka feminino 

(wĩmãłã numiã bahseré wãmẽ): Diá, Kamõ, Yohsokamõ, Somẽ, Senã, Sanõ e Yabé.  

 Sou neto do Tuyuka Duhpó Vicente Dutra e Yehpadió Luiza Bará, do povo Bará. 

Esse meu avô foi o último maior Bayá, Mahsãkuła Yaí do povo Tuyuka, dos últimos 

tempos. O velho não falava e não entendia a língua portuguesa e nem quaisquer outras 

línguas dos não-indígenas (pehkaasã). A maior vontade que tinha era falar português para 

se comunicar com os pehkaasã, no entanto não conseguiu aprender e, por isso, lamentava.  

Faleceu no dia 05 de julho de 2006, aos 104 anos de idade. O meu pai Yuhkułó Avelino 

Dutra é Tuyuka, porque seu pai era Tuyuka e, atualmente, é considerado pelos pajés de 

vários grupos indígenas do alto rio Negro como um dos maiores pajés (Basei) e Mahsãkuła 

Yaí (mestre dos rituais de Jurupari) Uhtãpinõmahku (filho de Uhtã Pinõ). De acordo com 

os princípios, as normas e o sentido da linhagem do povo e da nossa família, sou Põłõ, 

Uhtãpinõmahku, Tuyuka. Faço parte da família tradicional de mestres dos rituais de cantos 

e danças de Kapiwayá (bayaroa), de pajés (yaíwa, basera e mahsãkuła yaíwa). Em uma 

conversa que tive com papai, no mês de janeiro de 2007, na ocasião da pesquisa de campo, 

ouvi dele as seguintes palavras: “mu uhsãmenã ninõnigu Bayá, Mahsãkułayaí, Basei 

ni’itiboku” (se vivesse conosco, hoje, você seria um mestre de músicas e danças 

tradicionais, mestre dos rituais de Jurupari e pajé). 

 Em 1981, comecei a trajetória escolar, em Mercês, onde nasci, estudei na Escola 

Rural “Laura Vicuña” até concluir o Ensino Fundamental de 1a a 4a série. O professor era o 

meu irmão Tuyuka, Marcelino Dutra. O meu pai, fascinado com a importância dos estudos, 

dizia o seguinte: “para melhorar de vida e ajudar os nossos familiares estude muito”; “caso 

contrário, se não quiser estudar, você é que sabe, porque se ficar aqui comigo terá que 

pegar terçado e machado para roçar e derrubar a roça; todo dia, terá que pegar remo e 

caniço para pescar”; “a escolha é sua: estudar ou sofrer como nós, seus pais”.  

 Em uma noite de fevereiro de 1985, na véspera de viagem para o internato da 

Missão Salesiana de Pari-Cachoeira, o papai e a mamãe convidaram para conversar e dar 
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as últimas orientações: “Mahku, Ahtiya. Mu payia puhtopu boegu wudutia. Añurõ 

boeidahkumu. Mu menamahkãłãłẽ kẽāumetiwa, teñakaña. Hu hiña payiá kuã duhtiri. 

Kanirĩtaberé pahtokõtirikaña. Mu hu hĩriri ahpebułẽkoła nekuwudahkuyu”.4   

 No dia 01 de março de 1985, entrei no internato da Missão Salesiana de Pari-

Cachoeira para continuar os estudos de 5a a 8a série. O começo não foi fácil, porque estava 

em um lugar que não fazia parte do nosso mundo indígena e o sistema pedagógico 

salesiano era o mesmo adotado em internatos italianos, o horário e a disciplina era quase 

estilo militar. No ano que entrei, tinham aproximadamente 60 meninos de diferentes 

idades, povos e línguas. Talvez, por isso os internos brigavam constantemente; os que não 

tinham irmãos ou parentes próximos maiores de idade apanhavam sem reclamar, se 

reclamassem ou contassem para o assistente salesiano, ou ao padre, depois levava mais 

uma surra. 

 No primeiro dia de aula, em 03 de março de 1985, aconteceu uma coisa triste e 

marcante de minha vida, os padres e as freiras juntaram os meninos e as meninas dentro da 

Igreja Dom Bosco para dividir as turmas e direcionar os alunos para as salas de aulas. A 

diretora da Escola chamava em voz alta o nome do aluno e a série que estudaria. Os alunos 

novatos, vindos das escolas rurais, ficavam apreensivos com relação a lista de alunos das 

5a séries, porque as irmãs salesianas criaram uma regra interna, na qual a maioria dos 

alunos vindos de escolinhas rurais deveria repetir a 4a série na Missão, mesmo que 

tivessem concluído a 4ª série na escola rural. No meu entendimento, essa norma era uma 

forma de discriminação e preconceito com alunos das escolinhas. A justificativa era que 

esses alunos não estavam preparados para cursar a 5a série na Missão. Não conformei com 

isso, porque achei uma falta de respeito e consideração com os professores e alunos das 

escolinhas, até porque o nível de qualidade de ensino nas sedes das Missões Salesianas do 

Uapés nunca foi de alto nível, pelo contrário, naquela época os professores não tinham o 

curso superior, assim como os das escolinhas rurais. Em seguida, chamei a diretora da 

escola e o diretor da Missão, decidi que não entraria na sala da 4a série de novo se não 

deixassem estudar a 5a série; que iria embora para casa, porque já havia cursado a 4a série 

na minha comunidade; que saindo da Igreja, iria ao dormitório desatar a minha rede e 

                                                 
4 Tradução da língua tuyuka para o português: Filho vem cá. Senta aqui. Daqui alguns dias você estará no 
internato salesiano. Comporte-se enquanto estiver com seus colegas. Cumpra bem com seus deveres. 
Respeite os os meninos e as meninas. Quando estiver no dormitório não faça desordem. Estude direito. Se 
escutarmos alguma notícia ruim sobre você, no dia seguinte estaremos em Pari-Cachoeira para trazê-lo de 
volta para a comunidade.   
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arrumar as minhas coisas, porque se é assim, preferia voltar para perto de meus pais. 

Durante a conversa comecei a chorar e soluçar. Estava com muita raiva dos padres.  

 Naquele momento, dentro da Igreja estavam, alé de mim, o diretor da missão e a 

diretora do Colégio “Dom Pedro Massa”, os demais alunos já tinham ido para suas salas. 

Eu era o único que estava provocando o “nó” na cabeça de padres e freiras.   

 Os meus pais já não se encontravam mais na comunidade de Pari-Cachoeira, pois 

tinham retornado para a comunidade Mercês. Fiquei muito triste com o fato. Além disso, 

não tinha nem caderno para anotar atividades e conteúdos de aulas. Meus pais não tinham 

dinheiro para comprar o material escolar com antecedência, mas fui assim mesmo só com a 

cara e coragem. No final até que os padres e freiras entraram em consenso, quando 

decidiram que poderia cursar, sim, a 5a série, no entanto com uma condição: que não 

tirasse nenhuma nota vermelha no primeiro bimestre, pois, caso contrário, retrocederia para 

cursar a 4a série. Não fiquei feliz, porque estava bravo.  

 Depois que saí da igreja, subi ao dormitório, chorei desoladamente com saudade de 

meus pais e com medo de não adaptar no ambiente de internato. Naquele dia, não desci do 

dormitório e nem entrei à sala de aula; senti como um peixe fora da água, pois era muito 

novo para estar longe de minha família. Outros meninos internos não davam mínima 

importância com o que acontecia comigo; alguns até fizeram piadinhas. Era triste demais 

passar por tudo isso, porém tive que superar as dificuldades e mostrar aos outros internos 

que estava aí não para brincar e, sim, para estudar. Enfim, em 1988, conclui a 8a série do 

Ensino Fundamental.  

      No início de 1989, fui escolhido pelos padres salesianos para entrar no Centro 

Vocacional Salesiano (CVS), em Manaus. A transferência de Pari-Cachoeira à Manaus 

significou mais uma mudança cultural e social na minha vida, mas não abalou o meu ser 

Tuyuka. Em 1991, conclui o Ensino Médio no próprio CVS. De 1992-1997, cursei 

Filosofia, no Centro de Estudos do Comportamento Humano (CENESCH). Em 1993, fiz 

noviciado no município de Candeias, Estado de Roraima. No dia 31 de janeiro de 1994, fiz 

votso de castidade, pobreza e obediência pela Inspetoria Salesiana Missionária da 

Amazônia (ISMA). Realizei o tirocínio (1996-1997) na missão salesiana de Iauaretê, 

localizada no alto Uaupés, região do alto rio Negro. Fiquei em Manaus durante oito anos; 

nesse período engajei no Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas (MEIAM) e 

em eventos da Coordenação Indígena da Amazônia Brasileira (COIAB) e ajudei a fundar o 

grupo dos religiosos indígenas do Brasil, que hoje discutem sobre Teologia Índia na Igreja 

da América Latina. No início de 1998, estava em Iauaretê, quando decidi sair da 
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congregação salesiana por opção pessoal e étnica. No início do corrente ano, com apoio da 

ISMA, continuei meus estudos de complementação do curso de Filosofia com professores 

vindos da Universidade Católica de Brasília (UCB) para revalidar a graduação, com a qual 

o CENESCH tinha convênio para que o curso de Filosofia fosse reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

 No início de 1999, fui à São Gabriel da Cachoeira, AM, sede do município, para 

trablhar como docente do Colégio“São Gabriel”, dirigido pelas irmãs salesianas. No dia 11 

de dezembro de 1999, colei grau do curso de Filosofia pela UCB, em Manaus. Na volta à 

São Gabriel da Cachoeira, participei da Pastoral da Juventude da Diocese como 

Coordenador Diocesano da Pastoral da Juventude (2000-2001). Foi o período que comecei 

participar diretamente dos movimentos sociais da região. Na mesma cidade graduei em 

Matemática (2002-2005) pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Em 25 a 28 de 

setembro de 2003, no final da I Assembléia Geral dos Professores Indígenas do Alto Rio 

Negro, fui eleito Coordenador do Conselho dos Professores Indígenas do Alto Negro 

(COPIARN).  

Nos dias 08 a 10 de março de 2004 coordenei o I Seminário sobre Ensino Médio 

Indígena, em São Gabriel da Cachoeira, realizado pelo COPIARN com apoio do Ministério 

de Educação e Cultura (MEC). Acredito que o evento foi um dos marcos mais importante 

para a Educação Escolar Indígena do rio Negro, pois marcou o iniciou da ruptura do poder 

religioso sobre a direção das escolas estaduais, localizadas nas Terras Indígenas (TIs). 

Durante o seminário, os professores e alguns líderes indígenas participantes reivindicaram 

à Igreja Católica, à Secretaria Estadual de Educação do Amazonas (SEDUC/AM) e ao 

MEC o direito de dirigir as escolas localizadas dentro de suas terras sem a interferência da 

Igreja.  

Além disso, participei de algumas discussões do movimento indígena do rio Negro, 

em encntros e Assembléias organizadas pela Federação das Organizações Indígenas do Rio 

Negro (FOIRN). Em outubro de 2004, participei da VI Assembléia Geral Eletiva da 

FOIRN como delegado da Coordenadoria Indígena do Tiquié e Uaupés (COITUA). Outro 

trabalho que coordenei a nível municipal foi na área musical, quando participei do Festival 

Cultural das Tribos Indígenas do Rio Negro (FESTRIBAL) como compositor e intérprete 

das Associações culturais Rio Negro e Tukano (2001-2003 e 2009). Meu objetivo em 

participar do FESTRIBAL foi compor e cantar músicas nas línguas indígenas da região, e 

introduzir passos tradicionais em apresentações das associações culturais da sede do 
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município, que participavam do evento para contribuir na construção do projeto de 

revitalização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas do alto rio Negro.  

Em 26 de janeiro de 2002, casei com a Maria Leonilda de Souza, uma cearense de 

Porteiras, quando formei uma nova família.  Em 2004, participei das eleições municipais 

de São Gabriel da Cachoeira, quando concorri pelo Partido dos Trabalhadores (PT) a cargo 

de Vice-Prefeito, na coligação “Agora é a Hora”. Nessa oportunidade compus e interpretei 

músicas em tukano e em português para a campanha eleitoral de nossa candidatura. No 

mesmo ano, concorri para a seleção de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford, com 

objetivo de prosseguir os estudos e, enfim, fui aprovado, e tornei bolsista do Programa de 

Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford. Deixei mais uma vez os meus familiares do 

alto rio Negro para estudar no Programa de Pós-Graduados em Ciências Socias da 

PUC/SP. Cheguei a São Paulo, no dia 07 de agosto de 2005. Nunca imaginei que um dia 

viveria nessa cidade gigantesca e, ainda mais, estudar na PUC/SP, onde cursei disciplinas e 

conheci alguns pesquisadores que trabalham com povos indígenas do Brasil. Isso parecia 

ser coisa de outro mundo para um tuyukinha que nasceu no meio da selva amazônica, no 

igarapé Cabari, em Mercês, alto Tiquié.  

 No dia 20 de julho de 2007, às 23h30 nasceu um menino chamado Paó (nome 

tradicional Tuyuka), Camilo de Souza Dutra, em São Paulo/SP. Esse menino é o nosso 

filho (Leonilda de Souza Dutra e, eu, Israel Fontes Dutra). Foi a data mais importante da 

minha vida, porque nasceu um  novo tuyuka e fora do ambiente de seu povo, mas em sua 

terra. O chão de São Paulo é o lugar de sua emergência. Para o povo Tuyuka, a importância 

do nascimento de uma criança é equivalente à emergência de um povo nos tempos 

imemoriais. Não tenho palavras suficientes para descrever o meu sentimento de felicidade 

e realização, pois meu filho representa a garantia de descendência e existência futura do 

grupo. 

  Na convivência com meus familiares Tuyuka, percebemos que os pajés (yaíwa e 

basera) e mestre de músicas e danças tradicionais (bayaroa) estão tristes e desanimados 

com a vida que levam. Para eles, os seus filhos e netos não demonstram mais interesses em 

aprender as principais tradições do povo Tuyuka. Quando conversamos com alguns deles, 

durante a nossa pesquisa de campo, os velhos lamentavam com a situação atual: 

   

Buegu waya. Siró uhsałẽ tiapugu ahtiya. Maniya uhsã buhtoałé tenõłẽ wedeasé 
tiapugunõ, nẽ uhsã ponã, nẽ uhsã pãłãmerãkã, muya wederá. Uhsã buhtoá 
wedeaserere, muã tuonuseriri husãmenãrã pehtikoãłõtiá. Muãłẽ uhsã mahsĩreré 
kũdugała té hiã. 
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Vai estudar, mas depois venha nos ajudar. Pois não tem ninguém que possa nos dar 
atenção, nem nossos filhos, nem nossos netos, seus irmãos. Os conhecimentos de 
nossos ancestrais que sabemos, se vocês não aprenderem acabarão com a nossa 
morte. A gente se preocupa porque queremos deixar os conhecimentos de nossos 
ancestrais com vocês. 

   

 Enquanto aprendia os conhecimentos do mundo ocidental, o meu pai sempre esteve 

preocupado comigo por que não conseguia transmitir as tradições (os rituais de pajelanças) 

do povo. Isso levou a refletir, que apesar de conviver com os não-indígenas (pehkaasã) ou 

nas academias, precisava aprender e documentar os rituais espirituais Tuyuka em acordo 

com os pajés Tuyuka (Uhtãpinõponã).  

 Este foi um dos motivos que levou a cursar mestrado na área de Ciências Sociais. 

No estudo acadêmico enxerguei uma via de qualificação que pudesse dar mais condições 

intelectual política para na volta ao rio Negro contribuir com o fortalecimento da vivência 

das tradições indígenas. Escolhi o povo Tuyuka para realizar este estudo por quatro razões: 

primeira, por ser Tuyuka e falar a língua, essencial para entender a linguagem do 

xamanismo Tuyuka, que considero “clássica”; segunda, por pertencer a uma família 

tradicional de pajés (yaíwa, basera e mahsãkuła yaíwa); terceira, por ser único filho 

homem com responsabilidade de dar continuidade a tradição famíliar;  e quarta, por meus 

pais (Avelino Dutra e Laureano Dutra) serem alguns dos principais pajés (kumuã) Tuyuka 

do território brasileiro. Acreditei também na possibilidade de meus pais, tios, primos, 

irmãos maiores e menores colaborarem com mais facilidade para a elaboração deste 

trabalho. Este estudo vai além da mera dissertação, é uma questão de vida do povo Tuyuka. 

Nesse conjunto da história, sinto que posso contribuir com mais responsabilidade e 

compromisso na construção do projeto de revitalização de conhecimento dos rituais de 

pajelanças (yaiałe e kumuãłe) para garantir que as futuras gerações indígenas 

(pohterimahkãłã)5 também possam vivenciar essas práticas.  

 2. O povo Tuyuka: o povo Tuyuka (em Nhengatu ou Língua Geral), denominado 

tradicionalmente de Uhtãpinõponã e Dohkapuała (em Tuyuka) ou Dikãhãłã (em Tukano) 

vive na faixa de fronteira entre Brasil e Colômbia. Conforme a história de origem, os 

primeiros Tuyuka foram criados por Pamułĩ Pinõ, na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, 

localizada no baixo Uaupés, Brasil e, em seguida, emergiram para a superfície terrestre na 

Casa da Emergência da cachoeira de Jurupari, alto Uaupés, Departamento del Vaupés, 

                                                 
5 As palavras pohterimahku (indígena, no singular) e pohterimahkãłã (indígenas, no plural) são de língua 
tuyuka. Pohtéri significa cabeceira de rio, periferia, extremidade, nascente; kãłã é um advérbio de lugar; 
portanto, pohterimahkãłã significa pessoas que vivem no interior de um rio, igarapé, de uma floresta etc.  
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Colômbia. O grupo é constituído hierarquicamente de quatorze sibs (ver 1.3.1 do capítulo 

1); é exogâmico e patrilinear; tem sua própria língua; ainda conta com os principais pajés 

(yaíwa, basera e mahsãkuła yaíwa) e mestres de cantos e danças tradicionais (bayaroa); 

preserva as Bahsawihseri (casas tradicionais, condenadas pelos missionários de 

“malocas”6); os membros vivem em comunidades com aproximadamente 15 famílias 

individuais. Em algumas comunidades há escolas de até 8a série e Ensino Médio Indígena 

(como por exemplo: Escola Tuyuka da comunidade de São Pedro, alto Tiquié, Brasil). A 

maioria dos membros fala a língua Tuyuka, português e espanhol, além de outras línguas 

indígenas do Uaupés.  

 Os Uhtãpinõponã fazem parte da complexa “teia” (Clifford GEERTZ, 1978) de 

parentesco que constitui os indígenas (pohterimahkãłã) do Uaupés e do rio Negro7. Os 

conhecimentos tradicionais vivenciados pelo grupo são compartilhados e circulam entre 

outros grupos da região, que também foram criados na Casa da Emergência de Ohkó 

Diawi. Por esse motivo histórico, há histórias que não podem ser consideradas como 

exclusivas do grupo Tuyuka ou exclusivas de quaisquer outros grupos, como por exemplo: 

a origem dos pajés (yaíwa, basera e mahsãkuła yaíwa) e mestres de cantos e danças 

tradicionais (bayaroa); a origem da Casa Tradicional (Bahsawi); a origem dos rituais de 

pajelanças (yayiałe e kumuãłe); a história da Canoa da Emergência e das Casas das 

Emergências; a história de Peixes-Gentes8 (Waí-Mahsã); a história de origem do mundo 

etc.  

       A história de convivência entre indígenas (pohterimahkãłã) e missionários 

(payia) na região do alto rio Negro, até agora formalizada de forma fragmentada por 

alguns pesquisadores indígenas e não-indígenas, já demonstrou a tentativa de destruição do 

modo de ser Tuyuka e do modo de ser indígena do alto rio Negro, tanto no território 

colombiano como no território brasileiro. As ações missionárias que mais provocaram 

transformações no grupo Tuyuka foram executadas pelos antigos padres e freiras da 

Congregação Salesiana, no período de internato em Taracuá (1923- 1986), Iauaretê (1930-

1986) e Pari-Cachoeira (1940-1987). A maioria dos meninos e meninas indígenas foi 

                                                 
6 Neste trabalho usarei a palavra Bahsawi ou Bahsariwi (em tuyuka) para se referir à casa tradicional dos 
povos indígenas do Uaupés e não “maloca”.  
7 Entre vários livros atuais existentes sobre os povos indígenas do rio Negro, que foram  produzidos pelo ISA 
(Instituto Socioambiental) e que ajudam visualizar um pouco sobre a vida dos povos indígenas do rio Negro 
são os seguintes: Povos Indígenas no Brasil (1990, 1995, 2000, 2005); mapa-livro: Povos Indígenas do Rio 
Negro: uma introdução à diversidade socioambiental do noroeste da Amazônica brasileira. 3a edição 
atualizada, 2006. 
8 O nome composto Wai-Mahsã, na língua Tuyuka, significa Waí, peixes (no plural), e Mahsã, Gentes ou 
Pessoas (no plural).   
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forçada a se internar nas sedes das missões para estudar sob o sistema preventivo de Dom 

Bosco, fundamentado no tripé que os salesianos chamam de religião, razão e 

amorevolezza.      

 Depois dos impactos provocados pelo cristianismo, os Tuyuka e os demais povos 

do Uaupés e alto rio Negro, começaram desfazer de valores sociais, políticas, culturais e 

religiosos que herdaram de seus ancestrais. Alguns dos principais efeitos dessas ações 

foram: a destruição das Casas Tradicionais (Bahsawihseri); a queima de ornamentos, 

adornos e instrumentos tradicionais; o desaparecimento gradual dos pajés (yaíwa, basera e 

mahsãkuła yaíwa); a morte e o desaparecimento dos principais mestres de músicas e 

danças tradicionais (Bayaroa) que também eram os chefes tradicionais de cada povo e sibs. 

 Atualmente, o povo Tuyuka é um dos principais grupos do alto rio Negro que busca 

preservar e vivenciar os conhecimentos tradicionais.  

 3. O problema: o objetivo desta dissertação também é mostrar, através de 

descrição etnográfica da cosmogonia Tuyuka e de depoimentos dos sujeitos entrevistados, 

o que os missionários estavam tentando destruir em nome de uma religião que era 

intolerante, racista, criminosa, massacrante, egoísta, insensível, impiedosa, imoral etc. 

Apesar dessa história terrível e catastrófica, há um sentido da cultura, da referência 

cosmogônica e histórica dos rituais de pajelanças, vivenciados por alguns membros 

Tuyuka, que são pajés (yaíwa, basera), mestres de cantos e danças tradicionais (bayaroa) e 

“benzedores” comuns (bahsera). Isso significa que, na verdade, a destruição não aconteceu 

totalmente, ou seja, os missionários não conseguiram destruir as tradições milenares.  

 Hoje, as portas, as janelas estão abertas para que os Tuyuka e outros grupos do alto 

rio Negro reconstruam o projeto de revitalização dos conhecimentos tradicionais em suas 

comunidades. Ao longo da história de contato, pode-se perceber que o modo de ser 

indígena sofreu diversas transformações, ajustamentos e adaptações inerentes a 

sobrevivência da vida. Os indígenas (pohterimahkãłã) se apropriaram de novos valores e 

vivem em contato intenso com os membros não-indígenas. Os novos costumes e valores 

apropriados pelos grupos fazem com que os velhos sábios, que existem hoje, os detentores 

de conhecimentos tradicionais, que antes eram radicalmente seletistas quando se tratava de 

transmissão de conhecimentos, sejam um pouco mais flexíveis.  

 A flexibilidade e acessibilidade significam que, de acordo com os pajés 

entrevistados, os rituais de pajelança e benzimento, cantos e danças tradicionais podem ser, 

sim, escritos, documentados, fotografados, gravados em vídeos, DVDs, MP3/4/5 e 

filmados pelos próprios indígenas; porém, esses rituais não podem ser transmitidos para 
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quaisquer indígenas, porque os mesmos rituais de pajelanças, assim como podem ser 

usados tanto para manter a ordem, a harmonia e o equilíbrio de uma família, comunidade e 

povo, também poderão ser utilizados para provocar desordem, malzimentos, conflitos, 

desunião e brigas entre as famílias do mesmo grupo ou sib. Para George BALANDIER 

(1997) “[...] umas das características da tradição é a flexibilidade, isto é, a própria tradição 

conseguir explicar o novo”9.        

 4. Importância do tema de pesquisa para os povos indígenas e à Antropologia: 

com o fortalecimento do movimento indígena, a implantação das escolas indígenas e 

construção do projeto de revitalização dos conhecimentos tradicionais, constata-se maior 

interesse em aprender e vivenciar rituais tradicionais como parte do cotidiano dos 

indígenas. Assim, nas práticas culturais são desenvolvidas atividades variadas como 

aprendizagem de conhecimentos sobre diferentes assuntos, história de origem, músicas e 

danças tradicionais (kapiwayá10), rituais de jurupari (Miniã puhtiré), cariço (perułige), 

mawaco, além de relações sociais e discussões sobre os mais variados temas.   

Pensando na dimensão Tuyuka, é importante saber que as práticas e conhecimentos 

tradicionais engendram no grupo uma maior chance de construção do projeto de 

revitalização dos conhecimentos milenares.  Com a retomada dessas práticas, abrem-se 

possibilidades que antes pareciam perdidas para muitos. Ensinar, aprender e praticar rituais 

de pajelanças para os jovens Tuyuka, por exemplo, desde a chegada de missionários 

Jesuítas e Mercedários (no século XVII), carmelitas (no século XVIII), capuchinhos e 

padres seculares (no século XIX) e salesianos (no século XX), tornou-se impossível, 

porque a maioria da nova geração foi envolvida pelos princípios evangélicos, impostos 

pelas Igrejas cristãs, que impossibilitaram a valorização do ser Tuyuka e do ser indígena do 

alto rio Negro. Hoje, com a retomada da prática de alguns conhecimentos tradicionais, 

pode-se constatar que os Tuyuka e outros indígenas do Uaupés, e do alto rio Negro, tentam 

voltar a viver aos poucos do que era no passado, por meio de nova política da Federação 

das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), que dá suporte político e financeiro 

para iniciativas de valorização cultural das comunidades indígenas da região; no entanto, 

em relação à prática dos rituais de pajelanças, segundo pajé yaí Henrique Rodriguez 

BARRERA (2007), “atualmente, não se vê muito interesse de adolescentes e jovens 

Tuyuka em querer aprender esses rituais, por isso torna-se difícil transmitir conhecimentos 

                                                 
9 Esse enunciado foi referenciado pela Profa. Dra. Carmen Sylvia de A. Junqueira, professora do Programa 
de Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC/SP, no dia 09 de outubro de 2007, durante o meu Exame de 
Qualificação, que ocorreu no Programa de Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC/SP. 
10 Kapiwayá são músicas e danças tradicionais dos tempos imemoriais, que tem como mestre Bayá. 
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de pajelanças” à nova geração. Isso talvez seja um reflexo que, até agora, a política do 

movimento indígena do rio Negro ainda não priorizou de forma sistemática o processo de 

revitalização dos rituais de pajelanças; ou talvez, porque existem poucos pajés que 

conhecem os principais rituais de pajelanças.    

 Essa efetiva preocupação começa avivar o cotidiano e o comportamento de muitos 

indígenas Tuyuka, do Uaupés e alto rio Negro, dando a eles maior possibilidade e 

motivação para a convivência intercultural e o intercâmbio de conhecimentos tradicionais, 

independentemente de que povo pertença.  Como por exemplo, com a prática de danças 

tradicionais (kapiyawá), a retomada da construção de Casas Tradicionais (Bahsawihseri) e 

da aprendizagem de línguas paternas e maternas, os pajés (yaíwa e basera) do povo 

Tuyuka também demonstram interesses em contribuir e participar diretamente da 

construção do projeto de revitalização dos conhecimentos tradicionais.   

  Ao mesmo tempo em que há interesse em reviver os conhecimentos tradicionais 

por parte de alguns indígenas, aos poucos os rituais de pajelanças também chamam atenção 

de alguns poucos jovens e adultos do alto rio Negro. Essa crescente preocupação para a 

retomada de vivência dos rituais de pajelanças suscita diversas questões: como planejar e 

implementar essas práticas, como envolver os pajés (yaíwa, kumuã e mahsãkuła yaíwa), 

mestres de cantos e danças tradicionais (bayaroa) para o centro de discussões que 

envolvam o interesse das crianças e jovens, com propostas políticas e culturais que os 

levem ao aprendizado? Perguntas como esta dá sinal de que é necessário refletir para 

motivá-los à prática e ao interesse pelos saberes de seus ancestrais. 

  Em 1999, tendo em vista a melhoria de vida e a revitalização de tradições das 

comunidades indígenas do rio Negro, a FOIRN, juntamente com diversas associações 

indígenas, o Instituto Socioambiental (ISA), a Associação Saúde Sem Limites (SSL), os 

poderes púlicos municipal e estadual, passou a desenvolver o Projeto de Educação no alto 

rio Negro, que “buscam contribuir para a renovação da educação escolar na região” 

(Justino Sarmento REZENDE, 2007)11. A partir desse projeto, os Tuyuka da comunidade 

de São Pedro, alto Tiquié, criaram a Escola Tuyuka de São Pedro que constitui, hoje, uma 

das bases de intercâmbio cultural (a nível nacional e internacional) e revitalização dos 

conhecimentos tradicionais, aonde, além de alguns Tuyuka, participam outros povos 

(Barasano, Tukano e Hupda), que estão envolvidos nos objetivos da escola.  

                                                 
11 REZENDE, 2007, p. 26. 
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Ressaltamos que a maioria dos Tuyuka não participa do projeto de educação escolar 

indígena da Escola Tuyuka de São Pedro por razões internas do grupo que é constituida de 

uma estrutura política radicalmente hierárquica. Para a sistematização da língua Tuyuka é 

mais uma razão que dificulta a unificação da escrita, porque alguns representantes Tuyuka 

colombianos resistem em se apropiarem de letras que os Tuyuka brasileiros utilizam em 

sua escrita. Além disso, os Tuyuka Wehsé Dohkapuała, do igarapé Cabari e do território 

colombiano não se envolveram nesse projeto, também por razões política do grupo (“poder 

e liberdade”).     

Os pajés (yaíwa, basera e mahsãkuła yaíwa) e mestres de cantos e danças 

tradicionais (bayaroa) são reconhecidos pelo grupo como os “alicerces” e “pilares” para 

existência do povo, e os que orientam a lógica do equilíbrio da estrutura social Tuyuka e o 

contato com o mundo natural e sobrenatural; assim, esses sábios são os corações e as 

mentes da vida Tuyuka. Para Avelino DUTRA (2007), “os rituais de pajelanças são 

considerados os mais importantes para a existência de um grupo humano, porque é com 

pajelanças que se previne e cura as doenças, e fortalece o equilíbrio e a harmonia de uma 

comunidade”.      

A questão que orienta o desenvolvimento desta dissertação é que se os pajés (yaíwa 

e basera) são os fundamentos para a vida dos povos indígenas do alto rio Negro e do povo 

Tuyuka (Dohkapuała), então, como preservar este saber? Com esta pesquisa buscamos 

responder como estes conhecimentos tradicionais se manifestam, e em quais contextos 

divergem e se complementam.  

 O trabalho se distingue pelos seguintes aspectos: primeiro ocorre no âmbito do 

povo que habita a região do alto rio Negro, tanto no território brasileiro como no território 

colombiano; segundo trata sobre os fundamentos cosmológicos dos rituais de pajelanças 

(yaiałe e kumuãłe) que são compartilhados entre os grupos da região; terceiro apresenta a 

importância dos pajés (yaíwa e basera) na história e na vida dos povos indígenas; quarto 

descreve a formação tradicional de um pajé (yaí e basei), e suas diferenças; e por último se 

busca esclarecer como era feita a transmissão dos rituais entre os pajés (yaíwa e basera) do 

povo Tuyuka. 

 O projeto de revitalização dos conhecimentos tradicionais dos povos do alto rio 

Negro permite constatar que algumas tradições indígenas são compreendidas como bases 

de sustentação para a convivência e para a união entre as comunidades. As comunidades 

indígenas do Uaupés têm grande interesse nos resultados deste estudo, porque estão na luta 

pela construação do projeto de revitalização dos conhecimentos milenares, iniciado desde a 



26 

década de 70, quando começou a luta pela demarcação de suas terras e, atualmente, com as 

novas práticas pedagógicas e culturais que estão em busca de novos meios que ajudem a 

vivenciar suas tradições.   

 Pretendemos, assim, colaborar para a compreensão e construção do projeto de 

revitalização dos conhecimentos tradicionais no âmbito dos povos do rio Negro e, ao 

mesmo tempo, especificar a realidade Tuyuka. 

 Aqui desenvolvemos duas idéias específicas sobre os pajés e os rituais de 

pajelanças Tuyuka: primeira sobre os fundamentos cosmológicos dos rituais de pajelanças; 

segundo destacaremos o uso e a diferença dos termos benzimento e malzimento (“sopros”); 

terceira sobre o ser pajé yaí e pajé basei de acordo com os sujeitos deste estudo. Estes 

pontos aparecem nas descrições etnográficas de maneira fragmentadas, confusas e 

assistemáticas. Para contribuir no aprofundamento do assunto, descrevemos informações 

baseadas em depoimentos dos pajés Tuyuka. 

 Através deste trabalho a Antropologia tem novas informações sobre os pajés do 

Uaupés. O objetivo é contribuir e acrescentar qualitativamente as descrições etnográficas 

realizadas até hoje por autores que estudaram os povos do alto rio Negro.  

 Diversas descrições realizadas sobre os indígenas do Uaupés que existem na 

academia, apresentam informações equivocadas, principalmente sobre questões referentes 

aos conhecimentos e rituais de pajelanças. De um lado, o esforço de pesquisadores em 

descrever sobre os rituais de pajelanças trouxe diversas informações iniciais e importantes 

para quem quer iniciar os estudos sobre esse tema; no entanto, por outro lado, a tentativa 

de traduzir a linguagem dos rituais para as línguas latinas se criou significativas confusões, 

porque muitas traduções não são coerentes com o significado das palavras. 

 Há autores que acreditam que os pajés e benzedores do Uaupés são todos pajés ou 

kũmũã, até a maioria dos indígenas de hoje, mesmo os que conhecem alguns rituais, acham 

que também são pajés. Para evitar essas distorções, antes de chamar quaisquer indivíduos 

de pajés, é necessário ouvir dos pajés (yaíwa ou basera) com formação tradicional o 

significado e a definição do ser pajé, porque, caso contrário, qualquer pessoa que sabe 

alguns rituais de benzimentos indígenas pode dizer que também é pajé. Entendemos que os 

princípios e as normas tradicionais de um povo devem ser respeitados e observados para 

que o grupo exista. Para Antropologia é importante conhecer essa diferença para não 

cometer mais equívocos em intitular alguns indígenas do Uaupés em pajés (yaíwa ou 

kũmũã), porque nem todos podem ser reconhecidos como pajés.  
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 Outras ambigüidades etnográficas que existem são sobre os rituais e festas 

indígenas consideradas religiosas, que na tentativa de definir o que são ritos religiosos ou 

“profanos” também criam equívocos. Enfim, ao longo deste estudo, algumas novas 

palavras, compreensões e novos significados serão complementados para o sentido da 

etnologia indígena do Uaupés. A idéia é contribuir para o aprofundamento de estudos 

antropológicos sem desmerecer os dados bibliográficos existentes sobre os indígenas do 

Uaupés.  

 Apesar de ser um genuíno Tuyuka, reconheço que aqui não apresento um trabalho 

constituído de informações completas, que segundo meu pai (2007), ainda, estou na 

primeira etapa de aprendizagem dos rituais, na qual não se pode detalhar, porque não 

compreenderia a linguagem “clássica” dos pajés. Meus pais (Avelino Dutra e meu tio 

Laureano Dutra) são alguns dos principais pajés do povo Tuyuka (Dohkapuała) e a fonte 

de informações vêm de quem conhece com propriedade sobre os rituais de pajelanças. 

Acreditamos que esta dissertação contribuirá para o aperfeiçoamento das pesquisas 

etnográficas dos povos do Uaupés. As informações descritas neste trabalho não apresentam 

a essência dos rituais de pajelanças, mas apenas alguns princípios e a importância desses 

conhecimentos milenares que constituem a força espiritual do povo Tuyuka e dos demais 

povos do Uaupés.  

 Segundo Avelino DUTRA (2007), “se a pessoa quiser aprender os rituais de 

pajelanças, peimeiro tem que conhecer bem a história de origem dos povos do Uaupés”. 

Segundo aprender rituais mais simples. O terceiro momento seria a prática dos rituais de 

pajelanças mais complexas. O que descrevemos neste estudo foi apenas uma pequena parte 

dos conhecimentos milenares inerentes aos rituais de pajelanças e o ser pajé Tuyuka. 

 A maneira como se dá a prática dos rituais de pajelanças exigiria de nós, que não 

somos pajés, de mais tempo e anos de estudo e aprendizagem para entender a linguagem 

“clássica” dessa vida espiritual indígena, que muitas vezes torna difícil de ser traduzida 

para português ou para quaisquer outras línguas que não sejam dos povos do Uaupés. Para 

alguns antropólogos, os rituais de pajelanças fazem parte da Antropologia da Saúde e, por 

isso, muitos termos da área de saúde ocidental são usados e apropriados para tentar definir 

e entender a linguagem dos rituais dos pajés, como por exemplo, o pajé é visto como 

“médico indígena”.  

 De um lado, de acordo com o conhecimento indígena, essa tentativa de apropriação 

de termos não-indígenas pode criar confusões de concepções e significados de palavras; no 

entanto, e por outro lado, é uma forma mais aproximada de compreender o mundo 
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espiritual indígena.  Apesar de já existirem estudos produzidos pelos indígenas e não-

indígenas que contribuem para a compreensão inicial da vida espiritual indígena, requer 

mais estudos e aprendizagem para um dia tentar definir os significados das palavras com 

mais propriedade. 

 3. Delimitação do objeto de estudo: esta dissertação tem como objeto de estudo os 

pajés (yaíwa e kumuã ou basera) do povo Tuyuka, que habita no alto Tiquié, região do 

Uaupés, Amazonas. Os sujeitos deste trabalho residem em Pari-Cahoeira (Brasil), Trinidad 

(Colômbia), Bela Vista (Colômbia) e Caño Inambu (Colômbia) (ver mapa 1).  

A escolha desses sujeitos foi estratégica por se tratar dos principais guardiões e 

detentores dos rituais de pajelanças Tuyuka. Através deles, o estudo mostra que a vivência 

dos conhecimentos tradicionais significa garantir a sobrevivência de um povo e de suas 

gerações futuras. A existência de pajés (yaíwa e basera) Tuyuka possibilitou responder às 

seguintes perguntas de pesquisa:  

1) Quais são os princípios cosmológicos dos rituais de pajelanças para os pajés 

(yaíwa e basera) Tuyuka?  

2) Quem é yaí e basei ou kumu Tuyuka? 

3) Quando e como eles aprendem isso?  

4) Qual a importância destes pajés para os Tuyuka? 

 4. Epítome dos Capítulos: esta dissertação é composta de três capítulos que 

apresentam alguns aspectos do ser pajé (yaí e basei) e os princípios históricos dos rituais 

de pajelanças Tuyuka, e responde as perguntas propostas para este estudo. O primeiro 

capítulo descreve sobre os Uhtãpinõponã e seu contexto histórico-cosmológico. Este 

capítulo é composto de quatro partes: 

 1.1 apresenta o espaço geográfico em que vive o povo Tuyuka; a situação do grupo 

no território brasileiro e colombiano, através do mapa 2 do alto rio Negro, Brasil-

Colômbia; o mapa da Terra Indígena Alto Rio Negro que destaca as comunidades 

habitadas por famílias Tuyuka.  

 1.2 descrevemos o contexto histórico-cosmológico dos Tuyuka (Uhtãpinõponã). 

Nesta parte apresentamos a história de origem do povo Tuyuka e dos povos do Uaupés, 

narrada pelo Avelino DUTRA (2007). Essa história representa a base histórica para 

entendermos a Teologia Índia do Uaupés, a origem dos pajés e dos rituais de pajelanças 

Tuyuka e de todos os povos do Uaupés, que foram criados na Casa da Emergência de Ohkó 

Diawi; e constitui o fundamento para compreendermos as relações sociais, políticas, 

culturais e religiosas dos povos indígenas do Uaupés.   
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 1.3 apresenta da origem à vida social e política dos Tuyuka (Uhtãpinõponã). Para 

efeito metodológico dividimos esta parte em seis subtítulos: a divisão do grupo; da Casa da 

Emergência da Cachoeira de Jurupari (Suniã Poeá) à mobilidade; o ser Tuyuka 

(Uhtãpinõmahku); o significado do nascimento de uma criança; parentesco e casamento. 

Para isso utilizamos as narrações dos sujeitos deste trabalho, que transmitiram em língua 

Tuyuka, as quais foram traduzidas para português; e autores Tuyuka que estudam e 

escrevem sobre as tradições do grupo.  

 1.4 Este capítulo é finalizado com a vida cultural e religiosa Tuyuka que apresenta 

três subtítulos: a habitação e os chefes; as festas; o significado da terra (dihtá, em Tuyuka): 

vida material e espiritual. O objetivo é mostrar de forma geral como o grupo Tuyuka vivia 

antes do contato com a sociedade envolvente e evidenciar as transformações e adaptações 

culturais ocorridas após o contato.     

O segundo capítulo apresenta os princípios dos rituais de pajelanças Tuyuka. Neste 

capítulo procuramos responder uma das perguntas da pesquisa: 1) Quais são os princípios 

cosmológicos dos rituais de pajelanças para os pajés (yaíwa e basera) Tuyuka? Para isso, 

reunimos as informações baseadas em depoimentos dos pajés (yaíwa e basera) Tuyuka, 

que são descritos e traduzidos em Português; os principais elementos usados para a prática 

dos rituais: ipadu, tabaco e kahpi; diferença entre o ritual realizado por pajé yaí (yaiałe: 

ohkó sihtałé e hułé) e por pajé basei (kumuãłe, bahseré); destacamos também o significado 

dos rituais de malzimentos ou “sopros” (doałé, ñañõłé e ahkuałe); Através destas questões, 

apresentamos a concepção Tuyuka de pajelanças. Neste segundo capítulo, ainda 

destacamos o consumo de ipadu (patu) considerado pelos pajés de todos os povos do alto 

rio Negro como um complemento imprescindível para a prática dos rituais de pajelanças. 

Segundo tuyuka Laureano DUTRA (2007), “sem ipadu não dá para conversar sobre os 

rituais de pajelanças” (“Patu manirĩ bahseré wedeaseri tikołia”).  

O terceiro capítulo trata sobre o ser pajé e a formação tradicional. Este último 

capítulo é o mais importante deste trabalho, pois versa sobre o ser pajé yaí e o ser pajé 

basei, a formação tradicional de yaí e basei do povo Tuyuka baseado nas experiências dos 

sujeitos da pesquisa. Com estes dados respondemos as duas penúltimas perguntas de 

pesquisa: 2) Quem é yaí e basei ou kumu Tuyuka? 3) Quando e como eles aprendem isso? 

Essas informações estão aglomeradas em três partes: 

 3.1 descrevemos, de maneira geral, sobre os pajés do Uaupés. Nessa parte o 

objetivo é mostrar que os conhecimentos tradicionais dos rituais de pajelanças vivenciados 
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pelos grupos da região são compartilhados e circulam entre todos os povos que foram 

criados na Casa da Emergência de Ohkó Diawi. 

 3.2 apresentamos argumentos cosmológicos do ser pajé yaí e basei Tuyuka, com 

base nas experiências e depoimentos de Yaí Henrique BARRERA (2007), Basei Avelino 

DUTRA (2007), Basei Laureano Dutra (2007) e Basei Antônio BARRERA (2007); o ser 

yaí; a formação tradicional de yaí; o ser basei; e a formação tradicional de basei; outros 

tipos de xamãs do rio Negro: bahsei (benzedor comum) e sakaka [considerado descendente 

de Peixes-Gentes (Waí-Mahsã)]. Essas informações ajudam entender a diferença que há 

entre essas figuras que se complementam entre si. 

 3.3 trata da forma de transmissão oral dos rituais de pajelanças entre os pajés 

Tuyuka. Procura-se apresentar com base nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa e em 

alguns autores que estudam a forma de transmissão oral em sociedades ditas de tradição 

oral; e apresentar os conhecimentos tradicionais dos povos do Uaupés como um projeto em 

construção, no qual pode ser experimentado, vivenciado, elaborado, reelaborado e 

aperfeiçoado pela atual e futura geração Tuyuka e por outros grupos do Uaupés.  

 5. Bases teóricas e metodológicas da pesquisa: a intenção de resgatar em quais 

elementos o povo Tuyuka se fundamenta para a formação tradicional de pajés (yaíwa e 

basera) e para a prática dos rituais de pajelanças norteou a coleta e o tratamento de dados 

no presente estudo.  

 Ao realizar a descrição etnográfica sobre os conhecimentos tradicionais de pajés 

Tuyuka, partimos das premissas propostas por: Mircea ELIADE (1986: “Aspectos do 

Mito”), que analisa os diversos aspectos do mito, onde para as sociedades arcaicas, “[...] o 

mito designa uma ‘história verdadeira’ [...] altamente preciosa, porque sagrada [...]”; 

Georges BALANDIER (1997), que em seu livro A desordem: elogio do movimento reflete 

sobre ordem e desordem das sociedades humanas e da tradição como forma de explicar o 

novo; Marcelo DETIENE (1998), no livro A Invenção da Mitologia, analisa a Tradição a 

partir da cultura grega para chegar aos chamados primitivos, indígenas e outros; Jan 

VANSINA (1982: 157-159), em seu livro A tradição oral e sua metodologia, discute a 

Tradição como “uma mensagem transmitida de uma geração para a seguinte”. “E a 

Tradição oral como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração a outra”.  

 Autores não-indígenas (pehkaasã) que estudam os povos do alto rio Negro também 

contribuem para este estudo.  Nesse âmbito são focados alguns estudos de: Aloísio 

CABALZAR Filho (1995), que em sua dissertação de mestrado analisou a Organização 

Social Tuyuka e o artigo “Descendência e Aliança no Espaço Tuyuka” (2000); obras dos 
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salesianos, como de Pe. Alcionillo BRÜZZI Alves da Silva (1977), através dos livros A 

Civilização Indígena do Uaupés que escreve como era a vida dos indígenas e seus rituais 

durante os primeiros contatos dos missionários salesianos; e as descrições etnográficas 

publicadas nos Boletins Salesianos de primeiros salesianos que tiveram contato com os 

indígenas do Uaupés.  

 Autores indígenas do Uaupés, tais como: os livros da coleção narradores indígenas 

do rio Negro, publicados em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio 

Negro (FOIRN), principalmente os da Escola Tuyuka foram importantes para 

compreendermos como os conhecimentos tradicionais são compartilhados entre os grupos 

dessa região. O estudo mais recente realizado por tuyuka Justino Sarmento REZENDE 

(2007), através da dissertação de mestrado intitulado Escola Municipal Indígena 

Uhtãpinopona – Tuyuka e a construção da identidade Tuyuka, foi um dos principais 

instrumentos utilizados para compreendermos a reflexão sobre a cosmologia Tuyuka no 

contexto atual. A convivência com meus pais, que descendem da linhagem tradicional de 

pajés (yaíwa e basera), tornou-se também um instrumento imprescindível para 

compreendermos e descrevermos o contexto vivido por pajés (yaíwa e basera) Tuyuka.  

 Desde a chegada de missionários católicos e evangélicos no alto rio Negro, no 

século XVII a XX o ambiente que os pajés (yaíwa e basera) Tuyuka e de outros gurpos do 

Uaupés desenvolviam seus rituais tradicionais sofreu intensas transformações e adaptações. 

Entre os missionários que mais intereferiram de forma destrutiva da vida espiritual dos 

povos do Uaupés, destacamos os salesianos(as) que implantaram na região uma série de 

internatos para aglomerar meninos e meninas em suas sedes missionárias, com objetivo de 

“civilizar” e “evangelizar” os índios, que consideravam pagãos; e, os pastores das Missões 

Novas Tribos na região do Içana, que praticamente destruíram e ainda destroem as 

tradições dos grupos dessa região e impõe valores religiosos que não são coerentes com os 

princípios cristãos de respeito e valorização do ser humano. A ação missionária (católica e 

evangélica) trouxe para os povos indígenas conseqüências desastrosas, entre outras, 

ocasionando divisões e conflitos entre indígenas católicos e evangélicos, e o 

desaparecimento dos principais pajés (yaíwa e kumuã) da região do alto rio Negro. 

 Focamos aqui, com mais veemência, os aspectos referentes do ser pajé yaí e pajé 

basei Tuyuka, por ser o ambiente no qual os dados foram coletados, e também porque sou 

Tuyuka e filho de uma família tradicional de pajés (yaíwa e basera).  

 Antes da chegada de missionários quando os chefes tradicionais eram bayaroa e os 

yaíwa e basera eram principais “pilares” espirituais, o ser yaí e ser basei Tuyuka atendiam 
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um universo de acordo com o ritual de nominação, as normas hierárquicas e regras de 

descendência do grupo e sibs. As famílias chefes que tinham pajés (yaíwa e basera) e os 

sibs que se consideravam chefes, controlavam a transmissão dos rituais e a formação 

tradicional de pajés. Os filhos de sibs considerados “servos” (peołá) ou “gentes inferiores” 

(yahpałimahkãłã)12, não tinham direitos de aprender e se apropriar dos rituais de 

pajelanças, e de ser tornarem pajés (yaíwa e basera). 

  Aqui, ressaltamos que o domínio de conhecimento dos rituais de pajelanças, desde 

os tempos imemoriais, nunca foi exclusividade dos pajés (yaíwa e basera) Tuyuka ou de 

quaisquer outros grupos indígenas do Uaupés. Os conhecimentos tradicionais, vienciados 

pelos Tuyuka, são compartilhados e circulam entre os demais povos da região procedentes 

da Casa da Emergência de Ohkó Diawi. Segundo sujeitos deste estudo, hoje, é necessário 

pensar no projeto de formação de nova geração de pajés, enquanto estão vivos, porque se 

não acontecer isso, os poucos conhecimentos que ainda detêm desaparecerão com eles.    

 O caminho da vida que percorremos até agora, proporcionou observar com novos 

olhares a história indígena do Uaupés, principalmente, do grupo Tuyuka. Percebemos que 

o grupo está totalmente inserido na história dos povos indígenas do Uaupés e alto rio 

Negro em diversos matizes que ultrapassam o contexto histórico do grupo.  

 A partir desta visão plural escolhemos alguns sujeitos da pesquisa, que foram 

fundamentais para responder as questões propostas. Os sujeitos escolhidos são pajés 

(yaíwa e basera) formados dentro das regras tradicionais e reconhecidos pajés pelos 

demais povos. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas informais com os 

seguintes pajés (yaíwa e basera) Tuyuka (Uhtãpinõponã).  

 Os sujeitos da pesquisa: 

 01. Yaí Henrique Rodriguez Barrera, da comunidad Miñõbułó (Trinidad), alto 

 Tiquié  Departamento del Vaupés, Colômbia;    

 02. Basei e Mahsãkuła Yaí Põłõ Antônio Barrera, da comunidad Miñõbułó 

 (Trinidad), alto Tiquié, Departamento del Vaupés, Colômbia;   

 03. Basei e Mahsãkuła Yaí Paó Laureano Dutra, da comunidade Mercês, Kaña 

 Pihtó (foz do Inambu), igarapé Cabari, distrito de Pari-Cachoeira, região do 

 Uaupés, estado do Amazonas, Brasil; 

                                                 
12 Peołá são pessoas consideradas makús, com do tronco lingüístico Maku. E os Yahpałimahkãłã  são pessoas 
que fazem parte de subgrupos mais baixos ou pessoas que ficam no rabo, no final de um grupo. 
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 04. Basei e Mahsãkuła Yaí Yuhkułó Avelino Dutra da comunidade Mercês, Kaña 

 Pihtó (foz do Inambu), igarapé Cabari, distrito de Pari-Cachoeira, alto Tiquié, 

 região do Uaupés, estado do Amazonas, Brasil.  

  

 Obs: não conseguimos entrevistar os dois outros pajés basera Tuyuka: 

 

 05. Basei e Mahsãkuła Yaí Fortunato, da comunidad Bela Vista, Departamento del 

 Vaupés, Colômbia;  

 06. Basei e Mahsãkuła Yaí da comunidad Inambu, Departamento del Vaupés, 

 Colômbia.  

 Esses sujeitos moram na região do alto Tiquié e foram selecionados de acordo com 

sua formação tradicional e seus conhecimentos dos rituais de pajelanças. Além desses seis 

pajés (um yaí e cinco basera), há vários outros Tuyuka que são conhecedores de 

conhecimentos tradicionais e, inclusive, realizam vários rituais de prevenção e cura de 

doenças, que denominamos de benzedores comuns (bahserá). Como não passaram pela 

formação tradicional do ser pajé yaí e pajé basei, não são reconhecidos como pajés pelo 

grupo Tuyuka, apenas benzedores comuns (bahserá).  

 Procedimentos de coleta dos dados: a coleta ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro 

e março de 2007, na região do rio Tiquié – Pari-Cachoeira, Brasil, ELEV: 109m, N 

00o15’09.3” e W069o47’25.5”; e Trinidad, Colômbia, ELEV: 171m, N 00o14’01.7” e W 

070o10’09.6”.  

 Para realizar a pesquisa de campo fizemos um longo percurso de ida e volta entre 

São Paulo, Pari-Cachoeira (BR) e Trinidad (COL). No dia 18 de dezembro de 2006, saí de 

São Paulo a Manaus, quando viajei de avião aproximadamente durante 4h00; de Manaus a 

São Gabriel da Cachoeira viajei de barco durante quatro dias pelo rio Negro; no dia 23 de 

dezembro, cheguei em São Gabriel da Cachoeira, AM. Em São Gabriel da Cachoeira 

permaneci sete dias junto com os meus pais, quando preparamos a canoa para seguir a 

viagem até Pari-Cachoeira. No dia 08 de janeiro de 2007 partimos (meus pais e eu: 

Avelino Dutra, Maria Olga Alves Fontes; meus tios: Laureano Dutra e Antônia Costa). A 

canoa era empurrada por uma rabeta de 6HP. Antes de viagem, meu pai fez o ritual do 

fechamento do corpo para protegermos contra quaisquer ações de Peixes-Gentes (Waí-

Mahsã) e a inveja de pessoas que poderiamos encontrar durante a viagem, e, ainda, 

ressaltou: 
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O assunto que você escolheu para estudar não é brincadeira. É uma coisa 
muito séria. De hoje em diante, iremos viajar e passar entre as pessoas que 
gostam de nóse e entre as que que tem inveja e não gostam de nós. Por isso, 
para prevenir doenças ou estragos terei que preparar um tabaco benzido 
para fechar o corpo de cada um de nós até Pari-Cachoeira, depois até 
Trinidad.   
 

  A viagem de ida entre São Gabirel da Cachoeira e Pari-Cachoeira demorou onze 

dias. Chegamos a Pari-Cachoeira, no dia 19 de janeiro de 2007.  Durante a viagem, 

parávamos em várias comunidades para rever nossos familiares e, no final do dia, 

pernoitávamos após longo dia de viagem. Aproveitamos a viagem para documentar 

informações e os principais pontos históricos materializados ao longo do rio Negro, 

Uaupés e Tiquié. Nas comunidades fomos bem acolhidos pelos nossos familiares, que 

ofereciam xibé, kinhapira, beiju, peixes cozidos ou moqueados, sem cobrar nada.  

 Em Pari-Cachoeira ficamos durante três semanas. Depois, seguimos para a Trinidad 

(Colômbia), onde residia um pajé yaí Tuyuka, o único do grupo. Entramos em acordo com 

meus pais, que seria importante primeiro conversar com pajé yaí para depois entrar em 

contato com outros pajés basera Tuyuka. Mais uma vez, antes da viagem, meu pai disse 

que era necessário benzer um tabaco para fechar o corpo para que nenhuma coisa ruim 

prejudicasse a minha saúde. 

 Na manhã do dia 20 de fevereiro de 2007, saímos (meu pai, minha mãe, meu tio 

Laureano Dutra e eu) de Pari-Cachoeira com destino à Trinidad, maior comunidade 

Tuyuka. Após um dia de viagem pernoitamos na comunidade Tuyuka de Cachoeira 

Comprida (em Yoałiwa), alto Tiquié, onde reencontrei alguns de meus parentes Tuyuka, 

qua há anos não mantinha contato. No dia seguinte, bem cedinho, prosseguimos a viagem 

com destino à Trinidad. Em Trinidad, aportamos às 14 horas. 

 A última vez que estive em Trinidad, ainda era uma criança, em dezembro de 1984 

a janeiro e fevereiro de 1985. Na época viajei com meus pais que foram realizar dabucuri 

(ritual de danças tradicionais para oferecer frutas ou peixes em grande quantidade para 

uma família escolhida) de peixes surubins para o Bayá Marcos (um dos maiores mestres de 

cantos e danças tradicionais Tuyuka) e seus familiares. Na cabeceira do Tiquié não existem 

surubins, e Tuyuka de Trinidad estavam com vontade de comer surubin.   

 Após 27 anos sem visitar a comunidade, estava ansioso em rever meus familiares, 

com quem meus pais e eu temos maior respeito e consideração. Quando cheguei, alguns 

sabiam mais ou menos quem era eu mais por causa de meus pais, a maioria não tinha 

nenhuma noção. Como nosso objetivo era conversar com o pajé Yaí Henrique, fomos 
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direto para a casa dele. Quando chegamos, o pajé e sua família acolheram com estima e 

carinho. Depois foram chegando outros tios, irmãos, primos para saudar. Meu irmão Bayá, 

Mahsãkuła Yaí Marcos Barrera (2007), até chegou a comentar o seguinte: “Wałikaña. Anõ 

puhtuaya. Muyawederá puhtó nĩ’ĩtiá muhã. Anõ muya dihtá nĩrõtiá”13.  

 Ficamos na comunidade durante duas semanas e meia. Nesse período, os meus pais 

ficaram doentes e quase morreram. Foram infectados pelo vírus da filária, por isso tivemos 

que ficar alguns dias na comunidade. A viagem de volta foi difícil, porque tivemos que 

passar por quatro cachoeiras, arrastando canoa e transportando a nossa bagagem.  

 No dia 10 de março de 2007, retornamos de Trinidad em Pari-Cachoeira. Meus pais 

ainda estavam doentes. Depois de uma semana, o estado de saúde de meu pai melhorou, 

porém o de minha mãe piorou; ela passou bem mal e quase veio a falecer. Tivemos que 

esperar mais duas semanas para ver se melhorava. Enquanto esperávamos a minha mãe 

melhorar a saúde, entrevistamos algumas lideranças de Pari-Cachoeira sobre a vida e a 

relação de convivência entre os indígenas da comunidade.  

 No dia 24 de março de 2007, saímos de Pari-Cachoeira (Ciriria) com destino à São 

Gabriel da Cachoeira (Poeá). No dia 27 do mês corrente chegamos a São Gabriel da 

Cachoeira.  

 Durante as entrevistas, com os sujeitos da pesquisa, tivemos que nos comunicar 

através da língua Tuyuka, porque somos Tuyuka. A linguagem dos rituais de pajelanças 

não é comum a todos os membros do grupo, por esse motivo foi importante o fato de saber 

falar bem a língua paterna14 para poder compreender a transmissão de conhecimentos 

tradicionais. 

 Também percebemos que o uso de recursos tecnológicos para gravação de 

conhecimentos tradicionais, dos rituais de pajelanças e outros conhecimentos afins, não é 

tão bem aceito por alguns pajés Tuyuka (Uhtãpinõponã). Essa posição torna-se mais 

rigorosa quando o pesquisador é um não-Tuyuka. Os sujeitos desta pesquisa consentiram o 

uso de recursos técnicos para documentarmos as informações mais detalhadas sobre os 

rituais de pajelanças porque sou Tuyuka.  

 Nesses últimos anos, os pajés Tuyuka ficaram mais desconfiados e receosos de 

transmitir rituais de pajelanças para pesquisadores não-indígenas, por que diziam que 

alguns pesquisadores somente os procuravam para resolver os interesses deles, sem se 

                                                 
13 Tradução: “Não vá embora. Fica aqui. Você está perto de seus familiares. Aqui é a sua terra”.  
14 Neste estudo, uso o termo língua paterna para se referir a língua do pai. . 
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preocupar com a situação de vida indígena. A maioria prefere ensinar apenas aos seus 

filhos, aos parentes próximos ou guardar para si mesmo até falecer.   

  Os instrumentos de coleta de dados: utilizamos questões-problema para guiar por 

meio de perguntas abertas e informais; e tecnologia digital: GPS etrex GARMIN, Mp3 

Merlin, de 512 mega, máquina fotográfica digital (Sony Cyber-shot 6.0 MEGA PIXES) e a 

filmadora-fotográfica digital Sony com Mini-DV para gravar os dados. Com isso, tentamos 

captar, documentar e resgatar as informações sobre o ser pajé yaí e ser pajé basei Tuyuka e 

de alguns pontos históricos materilizados ao longo do rio Negro, Uaupés e Tiquié.  

 É concebível que os conhecimentos tradicionais dos rituais de pajelanças e a 

tradição oral não são apenas de domínio do grupo Tuyuka, porque existem pajés (yaíwa e 

basera) de outros povos do alto rio Negro que vivenciam e compartilham desses saberes. 

Por isso, apenas os pajés Tuyuka foram convidados a responder as questões propostas 

nesta pesquisa, visto que, de acordo com BALANDIER (1997)15, a tradição joga com o 

movimento: 

 

[...] a tradição gera continuidade; exprime a difícil relação com o passado; 
impõe uma conformidade resultante de um código do sentido, e, portanto, de 
valores que regem as condutas individuais e coletivas, transmitidos de geração 
em geração. A tradição é uma herança que define e mantém uma ordem ao 
apagar a ação transformadora do tempo, só retendo os momentos fundadores 
dos quais tira sua legitimidade e sua força.   
 

 Os rituais de pajelanças são vivenciados com mais intensidade apenas entre os pajés 

(yaíwa e basera) Tuyuka e pajés de outros grupos do alto rio Negro, e transmitidos 

oralmente para os descendentes escolhidos. Os principais rituais de pajelanças – por 

exemplo, o ritual de habitação, ritual da Casa Tradicional (Bahsawi), ritual do Jurupari – 

são vistos pelos membros comuns do grupo como coisas “secretas e ocultas” 

(BALANDIER, 1997)16. Atualmente alguns dos sujeitos deste estudo começam entender 

que os conhecimentos tradicionais são bens coletivos, por isso devem ser compartilhados 

com mais membros do povo, principalmente com as mulheres; entretanto, apesr dessa 

visão, ainda resistem em transmitir os conhecimentos tradicionais para pessoas que não 

fazem parte de sua linhagem tradicional e sib. 

 Entre os Tuyuka, a transmissão dos rituais de pajelanças ainda é realizada de forma 

seletiva e hierárquica. Talvez, as futuras gerações mudem essa forma de transmissão de 

                                                 
15 BALANDIER, 1997, p. 37.  
16 Ibid., 1997, p. 94. 
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conhecimentos, que contarão com novos sujeitos (de homens e mulheres), com visões e 

concepções diferentes sobre a importância do ser pajé (yaí e basei). De acordo com 

BALANDIER,1997)17, talvez tornará uma nova “desordem na tradição”, que pode se 

tornar em uma nova ordem. 

 Os sujeitos deste trabalho transmitiram oralmente as histórias e os saberes dos 

rituais de pajelanças na língua Tuyuka. Dessa forma o registro de tradição oral foi uma das 

bases desta pesquisa.  

 Os procedimentos de organização e descrição dos dados: depois de realizado os 

levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo, os dados foram selecionados, 

transcritos, utilizando a descrição etnográfica, dos quais, após a transcrição detalhada e 

leitura, foram escolhidos algumas noções e conceitos que contribuem para o melhor 

entendimento das informações narradas pelos pajés (yaíwa e basera) Tuyuka.   

 Para facilitar a compreensão de palavras e nomes indígenas elaboramos um 

pequeno glossário, porém algumas palavras clássicas dos rituais de pajelanças foram 

descritas sem significados, apenas para demonstrar a sua existência, talvez no futuro 

tenhamos os significados das palavras. Dois mapas também foram elaborados: mapa 1 

evidencia as duas comunidades, Pari-Cachoeira (dos Tukano) e Trinidad (dos Tuyuka), 

onde realizamos a pesquisa de campo e vivem os principais pajés (yaíwa e basera) do povo 

Tuyuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ibid., 1997,  93-118. 



38 

Mapa 01. Comunidade de Trinidad (COL) e Pari-Cachoeira (BR) na fronteira Brasil-Colômbia. 

 
Fonte: adaptado por autor de ISA/GAIA, 2007.  
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1 OS UHTÃPINÕPONÃ E SEU CONTEXTO HISTÓRICO-COSMOLÓGICO 

 

 Este capítulo apresenta alguns aspectos da vida do povo Tuyuka (Uhtãpinõponã), o 

espaço geográfico, sua história de origem, o modo de se relacionar com o mundo natural e 

sobrenatural, sua organização e densidade populacional, a partir de quatro descrições 

gerais: localização geográfica, contexto histórico-cosmológico, vida social e política, vida 

cultural e espiritual. Esta descrição é fundamental para entender como era vivenciado o 

xamanismo Tuyuka (Uhtãpinõponã) antes da chegada de missionários católicos e a 

situação atual de pajés (yaíwa e basera) Tuyuka.  

  

 Foto 02. Meu pai Avelino Dutra, na Ilha das Flores18 (kohtu), alto rio Negro, 2007.  

 
 Fonte: acervo do autor, 2007. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ilha das Flores é um das casas histórica mais importante para a prática dos rituais de pajelanças dos povos 
indígenas do Uaupés. A foto foi tirada no dia 13 de janeiro de 2007, durante a viagem de pesquisa de campo. 
A figura mostra meu pai contando a história dessa casa que não está descrita neste trabalho. 
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 Foto 03. Casa Tradicional Tuyuka (Bahsawi), Trinidad, Colômbia, 2007.  

 
 Fonte: acervo do autor, 2007. 

 

 Foto 04. Habitação atual Tuyuka, Trinidade, Colômbia, 2007. 

 
 Fonte: acervo do autor, 2007. 
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 Seria pertinente, logo de início, perguntar duas coisas: 1) Quem era Uhtã Pinõ? 2) 

Quem são os Uhtãpinõponã ou Dohkapuała ou, por que são chamados Tuyuka? Meu 

irmão tuyuka, de Onça Igarapé, Justino Sarmento REZENDE (2007), explica o significado 

dessas denominações e suas origens, sendo em Tuyuka uhtã = pedra, pinõ = cobra, ponã = 

filhos, daí temo a denominação Uhtãpinõponã (filhos-da-Cobra-de-Pedra), nome 

mitológico dos Tuyuka, que também se autodenominam de Dohkapuała. O termo 

Dohkapuała vem do Tuyuka dohká, socar, pilar; REZENDE (2007) lembra que a 

denomiação Tuyuka é oriunda da língua Nheengatú (ou Língua Geral) e designava a um 

tipo de barro ou argila muito utilizado para a confecção de artes cerâmicas. No entanto, o 

grupo não tem nenhuma ligação histórica ou cosmogônica que fundamente a sua ligação 

com o barro ou argila. Segundo Avelino DUTRA (2007), “antes de sermos chamados de 

Tuyuka, os Tukano nos apelidaram de Dikãhãłã, di é argila, kãhãłã é advérbio de lugar; 

portanto, Dikãhãłã significa gento de barro ou povo do mundo de argila”, Os primeiros 

missionários e outros não-indígenas que chegaram à região, sabendo o significado da 

palavra dikãhãłã, que denominação de Tuyuka, o qual foi apropriado pelo grupo e damais 

povos da região do rio Negro.  

 É curioso notar como o nome Tuyuka, por causa de apelido que recebeu dos 

Tukano, é a forma como os missionários referiam-se aos Uhtãpinõponã. Os Tuyuka, na 

verdade, não são Tuyuka. Este é um nome imposto que veio da língua de outros indígenas. 

Por essa imposição, ao longo de sua história de contato, os Dohkapuała se apropriaram do 

termo Tuyuka, porém a apropriação deste nome não significou muita coisa para o grupo, 

pois internamente os pais continuavam denominando o povo de Uhtãpinõponã ou 

Dohkapuała.  

 Os missionários não tinham um total controle sobre os povos da região, e também 

não conseguiam pronunciar ou escrever corretamente na língua do grupo, por essa razão, 

preferiram usar o nome Tuyuka, por isso também nunca proibiram o grupo de usar estes 

nomes; mesmo que proibissem não teriam conseguido impedir que o povo 

autodenominasse de acordo com suas tradições. Nenhum missionário católico, que 

trabalhou na região do Uaupés, conseguiu falar a língua dos Dohkapuała. Como a 

denominação Uhtãpinõponã é um nome mais usado pelos sábios tradicionais, é pouco 

usado entre os mais jovens, sendo o Dohkapuała mais frequente.  

 A denominação Tuyuka não causa nenhum conflito político, social ou cultural 

interno ou externo. Aconteceu com nosso povo, o mesmo que se passou com os Panará: o 

nome pelo qual ficaram conhecidos veio “de fora”: “os Panará eram tão poucos conhecidos 
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que não tinham nome. Ninguém sabia como eles próprios se chamavam. Eram ‘índios 

gigantes’, ou Krenacore, Kreen-Akrore, Kreen-Akarore, Krenhakore – variantes do nome 

kayapó kran iakarare, que significava ‘cabeça cortada redonda’, uma referência ao corte 

tradicional de cabelo que identifica os Panará” (ARNT et alii, 1998: 68). 

 Para entender melhor o ser do povo Uhtãpinõponã, há que se entender um pouco da 

história de origem do grupo.  Cada grupo que foi criado na Casa da Emergência de Ohkó 

Diawi tem suas denominações tradicionais indígenas, como por exemplo: o povo Tukano 

chama-se Yepamahsã; o povo Dessano chama-se Umukoho Mahsã; o povo Tatuyo chama-

se Sunã etc.  

 

1.1 Localização geográfica atual 

  

O povo Uhtãpinõponã habita a área de fronteira entre Brasil-Colômbia. No Brasil 

vive dentro da Terra Indígena (TI) Alto Rio Negro, na “Cabeça do Cachorro”, região do 

alto rio Negro, Amazonas. Na Colômbia estão localizados dentro del Gran Resguardo 

Oriental del Departamento de Vaupés, amazonía colombiana (Ver mapa 01).   

A TI Indígena Alto Rio Negro foi homologado pelo Governo Federal, no dia 14 de 

abril de 1998, após anos de embates políticos entre indígenas, militares e empresas 

mineradoras. É uma área que guarda a história indígena (pohterimahkãłã) em que diversos 

pontos históricos estão materializados ao longo dos rios e seus afluentes, nas montanhas, 

cachoeiras, pedras etc.  

 Hoje, cada povo ocupa uma área geográfica de acordo com a história de origem e 

povoamento milenar, mobilidades e conquistas posteriores. Os Tuyuka (Uhtãpinõponã) 

estão espalhados na faixa de fronteira Brasil-Colômbia. Seus povoados estão situados tanto 

no território brasileiro como no território colombiano: no rio Tiquié e no interflúvio entre 

os rios Tiquié (Diá Kahsá) e Papuri (Ohkó Ñiriya) e Caño Inambu (Boayá). Ambos são 

principais afluentes do Uaupés. Diversas famílias Tuyuka (Dohkapuała) vivem no curso do 

Uaupés e seus afluentes, e em alguns centros urbanos dos dois países: no Brasil: Manaus, 

Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira, e comunidades situadas na margem do 

rio Negro; na Colômbia: Mitú, Miraflores, Vila Vicênzio, Bogotá etc. O mapa 01 ilustra a 

identificação de algumas comunidades habitadas pelas famílias Tuyuka (Dohkapuała) na 

região dp altp rio Negro. 
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O Tiquié também é denominado de Wahtaya, Muhsakã, Kuhsá 19. É o rio onde há 

maior densidade populacional Tuyuka (Uhtãpinõponã). Em alguns povoados convivem 

com membros de grupos Tukano (Dahsea), Dessano (Wĩnã), Miriti-Tapuya (Nẽroã), 

Hupda (Peołá ou Peõłã), Bará (Bałá) etc.  

Veja em seguida a tabela 01 que apresenta informações gerais sobre o povo 

Tuyuka. 

 Tabela 01. Informações gerais sobre o povo Tuyuka (2005/2009).        

Nome 
Indígena 

Outra 
denominação  

Países 
Limítrofes 

 

Pajés 
(yaíwa) 

Pajés 
(Basera ou 
kũmũã) 

População 
estimativa (2) 

 

Ano 
 

 

Uhtãpinõponã, 
Dohkapuała 
ou Dikãhãłã 

 

Tuyuka Brasil- 
Colômbia 

00 
01 

02 
03 

925 
570 

2009 
1988 

Fonte: adaptado por autor de DSEI/FOIRN e LevSGC2004 e Povos Indígenas no Brasil 2001 a 2005. 

  
 No Tiquié há 38 povoados, da foz até Trinidad, sem contar com os dos afluentes, 

onde se pode observar a presença de famílias e mulheres Tuyuka (Dohkapuała numiã), que 

adicionam e enriquecem a complexa “teia” de parentesco através de relações matrimoniais 

e circulação de conhecimentos tradicionais. Esses povoados podem ser conferidos no 

Apêndice A, com a localização através dos dados de GPS etrex, nominações em Português 

e Espanhol, em Tuyuka (Dohkapuałayemenã) e em Tukano (Dahseayemenã), 

respectivamente, e seus habitantes da foz (comunidade de Corocoró) ao nascente do Tiquié 

(comunidade de Trinidad). 

 Trata-se de uma região Amazônica na qual os povos indígenas constituem barreiras 

para o avanço de exploração criminosa de empresas mineradoras, madeireiras, grilagem, de 

atividdes pecuarista e, enfim, para atividades destrutivas do meio ambiente. Para ter acesso 

ao mundo Tuyuka (Uhtãpinõponã) é necessário viajar de canoa, voadeira pelos rios e 

afluentes da bacia do Uaupés. 

                                                 
19 O destaque do rio Tiquié se faz devido a área onde a pesquisa de campo foi realizada para elaboração dessa 
dissertação. 



Mapa 02. Comunidades do alto rio Negro, onde vivem os Tuyuka. 
  

 
Fonte: arquivo do autor e adaptado de ISA, 2007.
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1.2 Contexto histórico-cosmológico 

   

 O povo Tuyuka (Uhtãpinõponã), entre todos os povos do alto rio Negro que 

enfrentaram os impactos da colonização ocidental, hoje, é um dos grupos que mais 

revivem os costumes e tradições de seus antepassados – histórias, rituais, organização 

social, política, cultural e religiosa –, e compartilham com outros grupos da região do rio 

Negro. Para entender com mais profundidade a vida Tuyuka, em seguida, apresentamos 

alguns aspectos de vivência da cosmogonia Tuyuka (Dohkapuała), fundamentados em 

narrações orais dos sujeitos desta pesquisa e na vivência com nossos familiares, no distrito 

de Pari-Cachoeira (Ciririá) e Trinidad (Miñõbułó).  

  

1.2.1 As histórias tradicionais dos indígenas do Uaupés: “Histórias verdadeiras” 

  

 As histórias tradicionais dos povos indígenas são classificadas por diversos autores 

não-indígenas como sendo meramente mitos. Para Mircea ELIADE (1963: 15-23) os mitos 

indígenas mostra que as indígenas sabem distinguir o que são as “Histórias verdadeiras” 

(os mitos) e “as histórias falsas” (fábulas ou contos). E que, assim, os mitos constituem: 

 

1o constitui a História dos actos dos Seres Sobrenaturais; 2o que essa História é 
considerada absolutamente verdadeira ([...]) e sagrada; 3o que o mito se refere 
sempre uma “criação”, conta como algo começou existir [...]; 4o que 
conhecendo o mito, conhece-se a “origem” das coisas e, desse modo, é possível 
dominá-las e manipulá-las à vontade; não se trata de um conhecimento 
“exterior”, “abstracto”, mas de um conhecimento que é “vivido” ritualmente 
[...]; 5o que de uma maneira ou de outra, “vive-se” o mito o sentido em que se 
fica imbuído da força sagrada e exaltante dos acontecimentos evocados 
reactualizado. 

 

 As histórias antigas (buhtoá kihti), consideradas conhecimentos tradicionais pelos 

indígenas são histórias verdadeiras, não são histórias falsas; faz parte do ser indígena do 

Uaupés, por isso vivenciada continuamente pelos pajés como forma de “produção dos 

conhecimentos” (Dominique Tilkins GALLOIS, 2006). A história de origem dos 

Dohkapuała, por exemplo, narrada pelo pajé Tuyuka Avelino DUTRA (2007)20 mostra em 

quais fundamentos os pajés (yaíwa e basera) se baseiam para vivenciar e transmitir as 

tradições de seus ancestrais. Para os sábios indígenas não importa o que alguns estudiosos 

                                                 
20 A partir deste capítulo usarei os termos meu pai (2007) para se referir à fala do meu pai, Avelino Dutra.   
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não-indígenas (pehkaasã) pensam sobre as histórias que narram; o mais importante é que 

são histórias que constituem a vida dos povos do Uaupés.  

 Para Avelino DUTRA (2007): 

 

Ahté yaiałe, kũmũãłe, bahseré, butoa kihti, kihtiĝã nipehtiré mãłĩ 
mahsĩre, pohterimahkãłã anõ pamuwihtirira, biró anõpé diatirira 
mahsĩre, sihkułã niki teré mãłĩrẽ Bahtołigu: SuniãSuniãSuniãSuniã PãPãPãPãłłłłãmãmãmãmĩĩĩĩ. Suniã 
Ñehku ku duhtirołe ti’itiyi ku. Tetiró, ahté Dohkapuałaye kihti niã, 
ahté Dahseaye kihti niã, ahté Wĩnãye kihti niã, ahté Pawałaye kihti 
niã hĩ hoá ou wedewalikułomẽ niã. Mãłĩ nipehtira ye nirõ tiku ahté.  
 
Os rituais de pajelanças (yaiałe, kumuãłe, bahsere), as histórias 
tradicionais, historinhas, os nossos conhecimentos tradicionais, a 
história de origem dos povos; a história do ser espiritual SuniãSuniãSuniãSuniã 
PãPãPãPãłłłłãmãmãmãmĩĩĩĩ que criou e povoou os seres humanos por ordem de Deus do 
Universo, são histórias de todos nós (Tuyuka, Tukano, Dessano, 
Tariano, etc.) indígenas do Uaupés.  
 

 A diferença estaria na maneira de narrar e transmitir seus conhecimentos: cada um 

em sua língua e com suas particularidades. No contexto de colonização regional que 

provocou certa desarticulação nos povos indígenas do rio Negro, alguns indígenas que não 

dominam a língua de seu povo e/ou que tentam se apropriar de saberes a partir de outros 

grupos, começam a transmitir de maneira fragmentada e, muitas vezes, fazem crer que as 

histórias tradicionais publicadas em obras literárias são conhecimentos exclusivos do povo 

que pertencem. Existem, sim, tradições e histórias exclusivamente vivenciadas ou que 

fazem parte da existência de um povo. É necessário saber diferenciar e identificar o que faz 

parte somente da história do grupo para evitar que uma história tradicional comum a todos 

seja visto como apenas de um povo.     

   A história de origem descrita neste trabalho é uma história imemorial que 

demonstra a origem e o porquê da distribuição geográfica – e principalmente – apresenta 

os princípios da origem dos rituais de pajelanças dos grupos do Uaupés, procedentes da 

Casa da Emergência de Ohkó Diawi. De acordo com Avelino DUTRA (2007),  

 

conhecer bem as histórias de origens significa ser um bom pajé (yaí e kumu); ser 
respeitado e considerado entre os Tuyuka. Alguns “benzedores comuns” 
(bahsera) não conhecem bem as histórias de origem, por isso transmitem os 
rituais de prevenção e cura aos filhos de maneira incompleta; por esse motivo, 
alguns rituais de pajelanças que realizam não previnem e nem curam doenças.  
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Para entender a descrição etnográfica desta dissertação é necessário saber e 

compreender bem a história de origem, descrita em seguida. Muitos termos utilizados aqui 

e representações cosmológicas têm bases históricas na história de origem dos povos do 

Uaupés. Os rituais de pajelanças têm como princípios históricos fundamentados nessa 

história de origem. 

 Os conhecimentos tradicionais, considerados mais importantes para o povo, são 

mantidos sob controle de alguns pajés (yaíwa e basera).  Os que detêm os rituais mais 

importantes transmitem com mais detalhes apenas aos filhos escolhidos – somente para os 

filhos e nunca para as filhas -, e para alguns parentes de confiança. Existem várias pessoas 

que se interessam por esses conhecimentos, porém os pajés têm seus critérios que se valem 

antes de transmitirem para quaisquer pessoas. 

 De acordo com Avelino DUTRA (2007), “a nossa história de origem mostra como 

nós, indígenas do Uaupés, fomos criados e emergimos nesta terra; evidencia como as 

nossas tradições e os nossos rituais de pajelanças tiveram origem”. A história de origem 

narrada por Avelino DUTRA (2007), não apresenta de forma detalhada a origem do 

mundo, a criação do mundo e da natureza, dos animais terrestres e aquáticos e nem 

aprofunda a história das Casas das Emergências e o povoamento de outros grupos 

indígenas do Uaupés, porque o nosso objeto de pesquisa é sobre os pajés do povo Tuyuka. 

O sujeito da pesquisa apenas destacou as questões ligadas ao grupo Tuyuka e a origem dos 

rituais de pajelanças.         

  

1.2.2 A origem do povo Tuyuka e dos rituais de pajelanças 

 

1.2.2.1 A história de origem21: princípios dos rituais espirituais  

 

 Ao descrever a história de orgim narrada por tuyuka Avelino DUTRA (2007), 

tivemos que omitir alguns termos utilizados somente em rituais de pajelanças, devido a 

nossa falta de conhecimento mais aprofundado dessa linguagem “clássica”. Em várias 

histórias tradicionais, há palavras que somente os mais velhos que sabem o significado 

correto dos termos. Imaginemos que, mesmo que façamos parte de um povo, existem 
                                                 
21 Vários autores indígenas e não-indígenas estudaram e escreveram as histórias tradicionais dos povos do 
Uaupés. São autores que ajudam a entender um pouco mais sobre a origem dos povos indígenas dessa região 
e seus conhecimentos, tais como: Marcos FULOP, 1956; Tõrãmu KẼRÍRI (Luiz Gomes Lana), 1995; KISIBI 
(Dorvalino Moura Fernandes), 1996; Gabriel dos Santos GENTIL, 2000; Pedro GARCIA, 2000; Dorvalino 
CHAGAS, 2001; Jeferson JUREMA, 2001; Arlindo MAIA, 2004; Crispiniano CARVALHO, 2004; SSL – 
Saúde Sem Limites, 2004; AETU, 2005; Cristiane LASMAR, 2005.  
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linguagens, valores e costumes que apenas os mais velhos vivenciam. Quando se trata dos 

rituais de pajelanças o grau de incompreensão linguistica aumenta, porque além de vários 

fatores políticos, a linguagem não é utilizada por pessoas comuns.   

  Veja em seguida, a história de origem e os princípios espirituais dos rituais de 

pajelança e benzimento narrada pelo Tuyuka Avelino DUTRA (2007). 

  

 Aqui é assim.  

 Conforme já te contei várias vezes essa história, a Canoa da Emergência (Pamułĩ 

Yohkosoró) veio do outro lado do oceano Atlântico trazendo grupos humanos que seriam 

criados e povoados neste novo continente. A Canoa foi conduzida por quatro irmãos que eram 

seres espirituais: Pamułĩ    Pinõ, Ãhsĩpoã    Ñehku,,,, Yałebo e Muĩpũłĩ    Pinõ.  

 Lembre-se que o projeto de criação dos seres humanos, a transmissão de conhecimentos 

tradicionais, dos rituais de pajelança e benzimento, a criação dos pajés (yaíwa, bayaroa e 

mahsãkuła yaíwa), a criação das primeiras mulheres indígenas do Uaupés, a distribuição de 

kahpi, tabaco, pinturas, de mulheres, das bebidas alcoolicas e de instrumentos musicais, 

ocorreu no mundo sobrenatural e de seres espirituais. O trabalho de criação não aocnteceu 

neste mundo terreno. Nessa época só existiam deuses, seres espirituais. Os quatro irmãos não 

eram os únicos seres espirituais existentes no mundo. Em quatro cantos do mundo existiam 

outros sábios e seres espirituais como eles, que também eram netos de Deus do Universo 

(Bułekó Ñehku).  

 Os quatro irmãos eram sábios, pajés e mestres de cantos e danças tradicionais, dotados 

de conhecimentos e forças espirituais. Foram criados por Deus para serem responsáveis na 

execução do projeto de criação e povoamento de seres humanos neste continente. Pelo fato de 

serem netos de Deus, não tinham medo de outros seres espirituais existentes na Terra, porque 

sabiam que o Avô (Deus) estava sempre com eles.  

 Entre os quatro irmãos cada um foi criado para assumir uma função complementar. 

Por exemplo, o Pamułĩ    Pinõ era o chefe, irmão maior e principal responsável pelo projeto de 

criação e povoamento de grupos humanos; o    Ãhsĩpoã    Ñehku, , , , segundo irmão, foi escolhido por 

Deus e enviado por seu irmão maior para criar povos indígenas das regiões andinas; o Yałebo, 

terceiro irmão, foi escolhido por Deus para ser o pai dos alimentos que criaria e espalharia 

plantas frutíferas em várias regiões da Amazônia;    e    Muĩpũłĩ    Pinõ, o irmão caçula, foi escolhido 

por Deus das Pedras (Uhtã Ñehku) para ser o pajé dos rituais de habitações e de fertilidade da 

terra, rituais considerados imprescindíveis para a sobrevivência indígena.   

 Até o momento que a Canoa aportou no novo continente ainda não existia divisão entre 

os quatro irmãos e nem de grupos humanos. A Canoa ao chegar aqui atracou em uma das 

praias do litoral paulista, onde, segundo pajés do Uaupés está localizado a primeira Casa da 

Emergência que se chama Diasihti Mahkãwi. Nós, Tuyuka, chamamos essa Casa de Diasihti 

Mahkãwi, Dia Õhpẽkõ Tałó. Os Tukano a chamam de Diá Ohpẽkõ Dihtałó.  
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 O Pamułĩ    Pinõ. era chefe dos Tukano (Dahseá) e falava a língua Tukano .Ele aportou a 

Canoa da Emergência em uma das praias do litoral de São Paulo. Não sei como é o litoral de 

São Paulo, se tem praias ou não, não sei. A gente fala aonde ficam os lugares históricos, onde 

Pamułĩ    Pinõ passou com a Canoa da Emergência, no entanto pessoalmente nunca vimos. A 

única certeza que temos é que esses lugares existem.  

 O Pamułĩ    Pinõ era um deus, um ser espiritual. Possuía muitos poderes espirituais, com 

os quais podia realizar diversas criações e povoamentos sem a ajuda de outros sábios como ele. 

Sentia-se tão poderoso a ponto de esquecer o seu Avô (Deus) e capaz de enfrentar sozinho 

quaisquer ameaças de seres espirituais externos que existiam nessas regiões. Acreditava que 

jamais precisaria a colaboração de quaisquer outros seres espirituais, que poderiam contribuir 

na criação e no povoamento de grupos humanos. Além disso, nunca deu devido valor aos seus 

irmãos, que também estavam ao seu redor prontos para ajudá-lo.  Por, auosuficiência, 

arrogância e egoismo, quis fazer tudo sozinho, do seu jeito; até esqueceu que seu Avô existia.  

 O Pamułĩ    Pinõ se considerava o mais sábio, o mais forte e mais poderoso, quis ignorar 

que o mais poderoso entre todos os poderosos do universo era o seu Avô. Diante de seu Avô, ele 

não era nada, apenas mais um neto incumbido de realizar o projeto de criação de novos grupos 

humanos.   

 O modo como pensou em conduzir a criação de grupos humanos não deu certo, porque 

não era tão poderoso para enfrentar a força espiritual da Porta da Emergência de Diasihti 

Mahkãwi, que estava sob a guarda de um ser espiritual chamado Sẽ que Deus colocou. A Porta 

da Emergência de Diasihti MahkÃwi era uma porta de pedra de mármore. Ninguém, nenhum 

ser normal, ou quaisquer seres espirituais podiam ultrapassá-la. A porta era a única via de 

acesso para a emergência de novos grupos humanos para este continente. Era a única porta 

para que Suniã Pãłãmĩ entrasse com grupos humanos para depois criar e fazer emergir em 

diversas Casas das Emergências (Pamułĩ    Wihseri) espalhadas ao longo deste continente. 

 O primeiro obstáculo que Pamułĩ    Pinõ enfrentou ao tentar adentrar no novo continente 

foi a força espiritual do Portão da Emergência da Casa da Emergência de Diasihti Mahkãwi. 

Antes de tentar abrir o Portão, Pamułĩ    Pinõ juntou todas as suas forças espirituais 

materializados em seus enfeites e adornos para se adornar e se tornar poderoso. Enfeitou a sua 

cabeça com um cocá (suó duhpu); em suas orelhas colocou um par de brincos de ouro 

(yohsałipĩ); em seus ouvidos introduziu objetos espirituais, fontes de sabedoria, que pareciam 

pequenas flores (wĩhtõkołí); enfeitou-se com peças artesanadas de miçangas (ñahkẽ kałé). 

Cada objeto formava o conjunto de seus poderes espirituais. Depois, pegou seu bastão de 

poderes espirituais (yuhku behsułé), com o qual cravou na parte lateral do Portão para abrir. 

 O Pamułĩ Pinõ queria demonstrar aos sábios da Terra que era poderoso e que não 

precisava da ajuda de ninguém. Por isso, tentou usar apenas seus poderes para abrir a Porta 

da Emergência e, assim, conduzir os grupos humanos para dentro do continente. No entanto, 

percebeu que a Porta era muito forte, dura e poderosa. Antes dele nenhum outro ser espiritual 



 50 

ousou ultrapassá-la, porque a força espiritual que a sustentava era a própria força de Deus 

presente nela através do ser espiritual Sẽ. 

 Até aí ainda não existiam diferentes grupos humanos: Tukano, Desano, Tuyuka, 

Wanano, Tariano, Miriti-Tapuia, Siriano, Karapanã, Barasano, Makú e todos os outros povos 

que habitam neste continente. Existia apenas uma só língua. Ninguém dizia que esse ou 

aquele era Barasano, Tuyuka, Desano, porque não havia povos diferenças.  

 O Pamułĩ Pinõ queria passar de qualquer jeito pelo Portão da Emergência (Pamułĩ 

Sohpé). Como falei para você, essa Porta (Pamułĩ Sohpé) ficava em Diasihti Mahkãwi; 

ninguém podia passar por ela; era uma Porta de pedra muito dura, projetada pelo Suniã 

Ñehku. O Suniã Ñehku sabia que o seu neto tentaria passar pela Porta da Emergência sem 

perguntá-lo se isso daria certo ou não, por isso projetou a porta como prova de sua existência.  

 Antigamente, muitos pajés (yaíwa e basera) ainda conseguiam visualizar o local da 

Porta da Emergência e a essência de sua força espiritual através de rituais. Segundo pajés 

(yaíwa e basera) Tuyuka a Porta consititui pura força espiritual de pedras (Uhtã Wehtiri 

Sohpé), força espiritual de reflexos de espelho (Ẽñõ Wehtiri Sohpé), força espiritual do fogo e da 

fumaça (Pehká Omẽdá Wehtirisohpé) e força espiritual dos rituais de pajelança (Yaí Wehteri 

Sohpé). Hoje, se fôssemos verificar a existência da Porta da Emergência com os olhares 

normais e humanos, poderemos encontrar apenas uma pequena pedra, com formato de uma 

porta, que deve estar em algum ponto das montanhas que cercam o litoral paulista.  

 Na visão espiritual de Pamułĩ Pinõ e seus irmãos (Ãhsĩpoã    Ñehku,,,, Yałebo e Muĩpũłĩ    

Pinõ.), a Porta era estreita. Atualmente, alguns pajés (yaíwa e basera) ainda conseguem 

enxergar a porta através dos rituais de pajelanças, e por meio de sonhos ou sob o efeito da 

kahpi e wiõ (substância alucinógena, talvez a mais potente, consumida somente por pajés). A 

porta, aparentemente pequena, para o Pamułĩ Pinõ e seus irmãos, era muito poderosa e 

impossível de ultrapassá-la.  Além de parecer estreita a parede de rocha que constituía a porta 

tocava o céu e na parte subterrânea não tinha fim, e ultrapassava os limites do leste e oeste do 

planeta Terra. Não tinha por onde desviar. A única maneira de entrar neste continente era 

pela Porta da Emergência. Foi isso que o Pamułĩ Pinõ tentou fazer, usando seus únicos 

poderes, mas o seu bastão de poderes não agüentou a força espiritual do Portão da 

Emergência, quebrou.  

 Essa era a Porta que o próprio Deus (Suniã Ñehku) colocou para que o seu neto 

enfrentasse, vencesse e ultrapassasse para poder criar nós, indígenas, que habitamos este 

continente americano. O objetivo de Deus foi de testar os conhecimentos e os poderes de seu 

neto, que era arrogante e se considerava auto-suficiente. Vendo que seu neto o ignorava e 

desprezava a ajuda de outros sábios da Terra, Deus (Suniã Ñehku) Buhpó Ñehku (Avô do 

Trovão), Uhtã Ñehku (Avô das pedras), Bułekó Ñehku (Deus do Tempo e do Universo), pensou: 

quero ver como meu neto conduzirá os humanos e seus irmãos. Suniã Ñehku era avô de 

Pamulĩ Pinõ. Por isso, Pamulĩ Pinõ é chamado de Suniã Pãłãmĩ.  
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 O Suniã Pãłãmĩ sentiu que o momento de ultrapassar a porta estava próximo. Antes de 
iniciar a entrada, fumou tabaco, comeu ipadu e bebeu caxiri; em seguida, com o seu bastão de 
poderes tentou abrir pela primeira vez a Porta, porém a Portão era tão forte que em poucos 
segundos o bastão se entortou. Foi a primeira tentativa de Pamułĩ Pinõ, nas não conseguiu 
abrir. Nessa primeira tentativa, Suniã Pãłãmĩ já perdeu o primeiro grupo humano que se 
trnsformou em seres espirituais.  
 Depois de perder primeiro grupo, parou e pensou: Por que aconteceu isso? Apesar do 
primeiro fracasso, tentou abrir a porta pela segunda vez, também não conseguiu mais uma vez 
o bastão amoleceu e a porta se fechou em poucos segundos, foi quando perdeu o segundo grupo 
humano. Tentou pela terceira vez e, de novo, o bastão amoleceu, a porta se fechou e ele perdeu 
o terceiro grupo.  
 Pamułĩ    Pinõ queria levar os futuros humanos para dentro do novo continente para 
criar e povoar, porém nas três tentativas que fez não conseguiu vencer a Porta da Emergência. 
Por causa da perda desses grupos humanos, que a Casa da Emergência de Diasihti Mahkãwi, 
a Porta da Emergência se chama Dianuhĩriãwi, em tukano, porque foi a casa e a porta onde o 
poderoso bastão de Suniã Pãłãmĩ amoleceu e sucumbiu diante da força da Pamułĩ Sohpé (Porta 
da Emergência). Desde então a casa é denominada de Dianuhiriãwi Mihsĩpewi e Kahpi 
Mihsĩpewi. Para nós, Tuyuka, essa casa se chama Diakameñãłiwi.  
 Após três tentativas, Suniã Pãłãmĩ parou, pensou e lamentou as perdas e, em seguida, 
pegou o seu yuhku behsułé (bastão de poderes), colocou ao seu lado, retirou os ornamentos e 
adornos do seu corpo, ficou somente com um cocá na cabeça. Em seguida, fumou e defumou o 
seu corpo com o tabaco, parou mais uma vez para refletir diante de tudo que havia acontecido 
com ele até aquele momento. Ele ainda tinha dentro dele a força espiritual do seu coração.  
 O Pamułĩ Pinõ estava muito decepcionado e triste consigo mesmo. Pensou melhor e 
disse: Por que não deu certo? Naquele momento, percebeu que fracassou e reconheceu o seu 
limite e erro por ter negado a ajuda de outros seres espirituais, e de seus irmãos. Em seguida 
se preparou para ir perto de seu Avô. Olhou para o céu e pensou Nele. Olhou para o oceano 
Atlântico e pensou na terra de onde saiu com a Canoa da Emergência. Olhou para o norte, 
para o sul, leste e oeste, e voltou a se indagar e falou consigo mesmo: tentei fazer do meu jeito, 
mas não consegui. Antes sempre achei que poderia criar grupos humanos sozinho, mas não deu 
certo como planejei. Até agora já perdi três grupos humanos. Isso não é bom, porque se eu 
continuar desse jeito perderei mais pessoas. Por isso, vou atrás do meu Avô para receber 
orientações e pedir mais poderes para na volta conseguir vencer o Portão da Emergência.   
 Os três grupos que se perderam em Diasihti Mahkãwi, hoje, são os Waí-Mahsã (seres 
sobrenaturais): dihtá wihseri mahkãłã (espíritos da terra), diyáłi mahkãłã (os espíritos que 
vivem no mundo aquático), outros são os curupiras etc. Esses se tornaram nossos inimigos e 
rivais, porque não conseguiram se tornar pessoas como nós, humanos. Por isso, fazem aparecer 
constantemente diversas doenças pelo mundo. Para demonstrar a raiva que tem contra os 
humanos, os Waí-Mahsã dizem o seguinte: esses humanos pensam que são gentes, mas nós 
que éramos os primeiros, os chefes deles, só que para nós não deu certo. Agora que são gentes 
querem brincar conosco.  
 Alguns desses espíritos são os que sempre falo para você: dihtíroa, kayáłoa, 
yahkominiã, waikułastirá, pusíria, ẽmuã, yãmuã, mayaroa, nimayuá, yuhkubuemihsiã, 
buemihsiãbahsiroa, sẽ, dahsé (tukano), nenirõ, wã, konepihkõ, yãmiká bałeró, diatuñoã, buá 
(pombo), watoropoa, ohsó (morcego), ohsó pahku (morcego gigante), muipu durú, ohkõlou, 
buhpupahkó (coruja).22 São espíritos que ficaram no mundo sobrenatural para causar doenças 
e morte aos humanos. Querem que os humanos também morram como eles, quando se 
perderam na porta de Diasihti Mahkãwi. Os Waí-Mahsã podem causar doença e matar os 
bebês na hora do parto, como forma de vingança e raiva contra nós. O parto de uma criança 
tem o mesmo significado que a emergência de um grupo humano, isto é, é como se a criança 
passasse pela Porta da Emergência de Diasihti Mahkãwi sob a proteção de Deus (Uhtã 
Ñehku), que no nosso caso seria sob a proteção dos pajé ou benzedor através dos rituais de 
pajelanas do parto. 

                                                 
22 Os seres que foram apresentados pelo meu pai são pássaros. Alguns são da noite e outros do dia. Por 
enquanto, não dá para nomeá-los em português, porque muitos ainda não têm nominações em português.   
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 Depois de fumar tabaco de toasini, Suniã Pãłãmĩ parou e ficou em pé conversando com 
seus irmãos menores – Ãhsĩpoã Yaí, Yałebó, Muipũ Yaí – que estavam junto com ele e 
perguntou: O que será que vai acontecer agora?  
 Você que deve saber, respondeu seu irmão Ãhsĩpoã Yaí, que também era chamado 
Ãhsĩpoã Ñehku.  
 Enquanto os quatro irmãos discutiam entre si, a Canoa da Emergência estava 
aportada na praia. Nós, que seríamos humanos, estávamos dentro dessa Canoa, bem 
guardados e éramos invisíveis aos olhos de outros seres espirituais que já existiam nesta 
Terra. Estávamos dentro do espírito de patugu (pé de ipadu), de kahpidá (pé de kahpi), de 
mahsãkula waí koãłĩ (dentro dos “ossos” de pajés). Só os quatro irmãos que sabiam da nossa 
existência e eram visíveis aos olhos de outras divindades.  
 No início, os três primeiros grupos que se perderam em Diasihti Mahkãwi também 
estavam junto conosco. Na tentativa de emergir para este mundo natural que eles se 
perderam.   

Mais uma vez, Suniã Pãłãmĩ ficou em pé diante de seus irmãos, pensou consigo mesmo, 
olhou para o céu, fumou tabaco, comeu ipadu, bebeu caxiri, pensou de novo e olhou para o céu. 
Em seguida, de repente, partiu djaaaa (como o reflexo da luz), quando entrou no interior do 
mundo espiritual de uhtã omẽkodá patipu, pehká omẽkodá patipu, ẽñõ omẽkodá patipu, yaí 
omẽkodá patipu, djaaaa. Depois de alcançar esse mundo, retornou para o lugar onde os seus 
irmãos e a Canoa da Emergência se encontravam. Era apenas um ensaio, antes de viajar para 
o céu. Na volta, viu que estava tudo como era antes, depois decidiu enfeitar e adornar de novo o 
seu corpo com ñahkẽká kałiré (colares de miçanga), ahsĩpoã pĩrĩrẽ (brincos de ouro), colocou o 
sioduhpu, pôs no seu pescoço os sẽ behtołiré (argolas de metais), a sua uhtãteniã (pedra de 
quartzo), o seu sẽkułé, waí wałú (essência e poder de peixes); também adornou com o wãñiãłĩdá  
(corda de origem vegetal) e todos kamõkã (adornos tradicionais). Depois, estava pronto para 
partir até a casa de seu Avô. Olhou para o céu e foi djaaaa. Estava tudo muito lindo. Quando 
olhou para a casa de Buhpowi (Avô de Trovão), a casa do centro do universo, a casa do céu, 
percebeu que a porta do céu estava fechada e retornou para perto de seus irmãos.  
 Essa casa deve estar bem em cima da Porta da Emergência (Pamułĩ Sohpé). Os pajés 
dizem que a superfície do planeta Terra fica bem no meio. É nesse meio que Suniã Pãłãmĩ 
pretendia emergir junto com os grupos humanos. Aí era o lugar temido pelos espíritos, difícil 
de passar por causa da força espiritual da Porta da Emergência que era poderosa.  
 Olhou mais uma vez para o céu, pensou em seu Avô e disse aos seus irmãos: agora 
estou pronto para ir perto de nosso Avô. Na véspera de sua partida, realizou o ritual de 
pajelança do tabaco para tentar convencer ao seu Avô, que o acolhesse em sua casa com 
cordialidade. Através desse ritual evitou que seu Avô negasse a conceder mais poderes. Depois 
de se defumar, olhou para o céu, sentou, pegou seus principais poderes e guardou dentro do 
seu corpo.  
 Aqui está o exemplo para quem escutou e aprendeu os rituais de pajelanças de seu pai. 
Um dia uma pessoa sempre se torna órfão. Por isso, depois que um pai morre, um filho 
obediente e observador de princípios que regem as nossas tradições sempre será considerado 
sábio pelos outros pajés e pessoas comuns. Esses conhecimentos proporcionarão muita 
segurança à pessoa quando um dia ela decidir discutir e refletir sobre a pajelança com outros 
pajés, porque saberá se defender conforme os ensinamentos de seu pai. No diálogo com outros 
pajés, você saberá fazer perguntas certas e corretas na hora certa.  
 Depois disso, mais uma vez, Suniã Pãłãmĩ olhou para o céu, comeu ipadu, fumou 
tabaco, bebeu caxiri e ficou pensativo. Apesar de ele estar entre os seus irmãos, o seu espírito 
já estava dentro de forças espirituais, que os pajés chamam de: uhtã õmẽkodá patipu, uhtã 
pehká buhti õmẽkodá, pehká sumeri, pehká ñãbué õmẽkodá, tiyá õmẽkodá patipu, ẽñõ 
õmẽkodá ñãbué tiyá õmãkodá patipu e pehká õmẽkodá ñãbué ñãłatú tiyá õmẽkodá patipu, yaí 
õmẽkodá ñãbué ñałakatú tiyá õmẽkodá patipu.23 De repente, djaaaa, como um raio de luz 
subiu para o céu. O Pamułĩ Pinõ estava bem ornado, o seu corpo brilhava e refleti como um 
feixe de luz dja, dja, dja, dja, dja, dja, dja, dja...  

                                                 
23 Esses termos fazem parte dos rituais de pajelanças, faz parte da linguagem “clássica” dos pajés. Por isso, 
nesta dissertação, diversos termos, palavras que constituem os rituais de pajelanças servirão apenas como 
ilustrações.     
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 Quando Suniã Pãłãmĩ avistou a do céu, viu que duas mulheres estavam sentadas, 
eram filhas de Deus, uma a direita e outra a esquerda da porta, as quais costuravam e 
trançavam cestinhos que, na verdade, criavam seus netos e os animais que causariam doenças 
aos humanos. As duas eram as seguintes: uma se chamava Ãñã Ñẽhkõ (ãñã, jararaca e ñehkõ, 
avó); e a outra se chamava Patu Ñẽhkõ (patu, ipadu e ñehkõ, avó).  Ãnhã Ñẽhkõ era a avó de 
jararacas, cobras, aranhas, de bichos venenosos e peçonhentos. Patu Ñẽhkõ era a avó do ipadu. 
As duas moças rapidamente viram que Pamułĩ Pinõ se aproximava da casa de Deus e 
murmuraram entre si: olha quem está chegando! É o neto de nosso Pai, aquel que perdeu os 
grupos humanos.  
 O Suniã Pãłãmĩ já se aproximava da porta do céu. Rapidinho, as duas moças entraram,  
e chamaram o Pai, o Uhtã Ñehku: Pai! Você se lembra daquele seu neto, que as pessoas 
chamam de Pamułĩ Pinõ ou Suniã Pãłãmĩ, que tentou criar os grupos humanos na Terra, 
achando que podia conseguir somente com seus poderes, mas que no final aperdeu três grupos? 
Ele está vindo para cá! O Suniã Pãłãmĩ que você tanto fala, já vem.  
 E o velho não respondeu nada. Depois de tentar acordar o Pai, as duas mulheres 
entraram na casa sem recepcionar e acolher o Suniã Pãłãmĩ. 
 Ao chegar à porta do céu, Pamułĩ Pinõ chegou fez a seguinte saudação: sooooooo! 
Depois, tocou o seu bastão de poderes: kiririri! Kiririri! Kiririri! Kiririri! Kiririri! Kiririri! 
Kiririri! E nada do Velho responder. 
 Mesmo assim, insistiu e fez outra saudação: Como vai você Suniã Ñehku (meu Avô), 
Você Uhtã Ñehku,(Avô de Pedras), Bułekó Ñehku (Avô do dia e da noite). Sou seu neto, 
responsável para criar e povoar grupos humanos no novo continente do planeta Terra.  
 E seu avô não respondeu nada.  
 O Pamułĩ Pinõ já sabia que isso aconteceria, porque tinha errado ao ignorar seu Avô 
nas três tentativas de criar gentes, porém não desistiu, pelo contrário, insistiu. O que Pamułĩ 
Pinõ enfrentou naquele momento era o sinal que no futuro os pajés (yaíwa e baserá) humnaos 
também enfrentariam os mesmos desafios. Por exemplo, desde que existimos como pajés, uma 
coisa sempre aconteceu entre nós, um pajé quando não consegue prevenir e curar algumas 
doenças procura outros pajés para perguntar e aprender novos rituais. Essas coisas são assim. 
Nenhum pajé conhece todos os rituais.    
 O Pamułĩ Pinõ fez de novo a saudação: sooooooo! Uhtã Ñehku, Bułekó Ñehku. E Deus, 
pela segunda vez, não respondeu. Suniã Pãłãmĩ saudou de novo: sooooooo! Uhtã Nhehku, 
Bułekó Ñehku. Depois de três saudações, o seu Avô suspirou lá no fundo de seu quarto: 
huuuuuu. Estava no fundo de sua casa, atrás de uma parede, em um quarto bem fechado,  
deitado na rede se esquentava no calor do fogo e “dormia”.  
 Por isso, antigamente, os velhos pajés (yaíwa, baserá, kũmũã), os sábios, após os 
rituais não saiam para nenhum outro lugar, ficavam em resguardos, ornados, defumavam-se 
com tabaco benzido para fechar os corpos e seus espíritos, pintavam-se seus corpos com 
wãłõsoã (carajuru) pajelado. Ficavam no quarto durante um dia, dois dias ou até mais, 
dependendo do tipo de ritual realizado. O Buhpó (Deus do Trovão) demonstrava o que os pajés 
humanos fariam no futuro, isto é, era um exemplo do que aconteceria conosco. Por essa razão, 
atualmente, aquele que é pajé ainda pratica esse ritual de resguardo para se proteger das 
doenças espirituais.  
 Depois, Pamułĩ Pinõ rosnou: heõõõ!  
 Em seguida, Deus (Suniã Ñehku), falou: Como vai você, meu neto! Você está aí? Nem 
sabia que era você que estava na minha porta.  
 Sim, estou aqui, respondeu Pamułĩ Pinõ.  
 Suniã Ñehku perguntou: Que surpresa! O que aconteceu com você meu neto?  
 O Pamułĩ Pinõ respondeu: É Vovô! Você sabe o que aconteceu comigo. Tentei criar os 
humanos como ordenou. Tentei criar sozinho, do meu jeito, mas não deu certo. Nessa tentativa 
perdi três grupos de humanos. No começo, eu não quis ajuda de ninguém, nem dos pajés 
(baserá) da porta do norte, do sul, do alto (céu); nem dos que vivem no outro lado do oceano 
Atlântico, de onde saí com a Canoa da Emergência, porque achei que seria capaz de criar e 
povoar os humanos somente com meus poderes espirituais. Reconheço que errei e fracassei. 
Agora, tenho certeza que somente Deus (Uhtã Ñehku, Bułekó Ñehku) quem manda em todas 
as coisas existentes no universo; nenhum ser da Terra é mais poderoso que Você; por isso, 
decidi recorrer a Você, meu Avô. Além do mais, sou seu neto responsável para criar grupos 
humanos. Não desistirei de minha responsabilidade somente porque perdi três grupos, até 
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porque ainda existem outros grupos humanos que devo criar e povoar no planeta, mas para 
isso preciso de sua orietançãoe para não perder mais humanos e cometer os mesmos erros.  
 O Avô respondeu: É isso mesmo! Você pensou que estava criando humanos longe do 
meu alcance e escondido de mim, porém estava aqui bem embaixo de mim, aliás, você sempre 
está aqui pertinho, aos meus pés. Fiquei observando e perguntando: esse meu neto Suniã 
Pãłãmĩ, por que será que tenta ignorar a minha existência? O que pensa que ele é? O meu neto 
sabe tudo, fala de tudo. Ouça bem e preste atenção nas minhas palavras. Quem é sábio deve 
ouvir o que os outros sábios têm a dizer e contribuir. Quem é sábio nunca se acha o melhor e/ou 
máximo, insuperável, mais poderoso. Você não fez jus a sua sabedoria, por isso cometeu erros 
infantis. Olhei para você e pensei: será que o meu neto, acha que é mais poderoso e mais sábio 
que Eu? Depois que você perdeu três grupos humanos, continuei pensando em você e 
perguntando: será que ele vai acabar perdendo todos os demais grupos humanos?  Fiquei 
muito preocupado. Não pense que durmo o dia inteiro, pelo contrário, acompanho diretamente 
tudo que você faz. Estou constantemente de olho em seus atos.    
 Depois de chamar a atenção de seu neto, Deus do Tempo (Bułekó Ñehku) estava pronto 
para concedê-lo mais poderes espirituais. Só falou isso. Para chamar atenção de seu neto e 
para conceder novos poderes espirituais, Deus (Bułekó Ñehku) não saiu de seu quarto e Suniã 
Pãłãmĩ também não entrou na Casa do Céu, ficou na porta. Também não teve contato direto 
com seu Avô. Mesmo deitado na sua rede, dentro de seu aposento, Deus começou entregar os 
poderes materializados em seguintes instrumentos, que chegaram até nas mãos de Suniã 
Pãłãmĩ: 1º entregou o wehti kũmũłõ (banco que Suniã Pãłãmĩ sentaria para benzer breu e 
tabaco). Suniã Pãłãmĩ estava na entrada da porta do céu, quando recebeu os poderes através 
de sua força espiritual, não chegou entrar na casa. Os pajés chamam esses instrumentos de: 
uhtã omẽkodá patipu, ẽñõ omẽkodá patipu, yaí omẽkodá patipu, pehká omẽkodá patipu, djaaa, 
gułułu (deu estrondo); 2o entregou o munõ puhti senerõrẽ (suporte de tabaco), que mais uma 
vez Suniã Pãłãmĩ recebeu através da força de seus poderes de pajelanças; 3o entregou os 
mahsãkułałé (a força espiritual dos pajés mestres dos rituais de Jurupari); 4o entregou o yuhku 
behsuhtirigu (bastão de poder e autoridade); 5o entregou o poasti tirigu (bastão dos rituais de 
pajelanças). Só era isso.  
 Após entregar os poderes e os instrumentos, Deus (Bułekó Ñehku disse): daqui você 
desce até aonde você veio por meio da força espiritual de fumaça de uhtã omẽkodá (fumaça de 
pedra), toyé uhtã omẽkodá (força espiritual da fumaça branca de pedra), yaí omẽkodá (fumaça 
de yaí), pehká omẽkodá (fumaça de lenha, do fogo). Ao chegar perto de seus irmãos, fuma 
tabaco, coma ipadu, beba caxiri e, em seguida, olhe para o céu e se lembre de seu velho Avô, 
que estrá sempre contigo, e nas coisas que falei para você. Depois, com a força espiritual de 
uhtã omẽkodá, ẽñõ omẽkodá, yaí omẽkodá, pehká omẽkodá, defume a Porta da Emergência 
(Pamułĩ Sohpé); em seguida, pegue o seu bastão de poderes (yuhku behsuré) e finque na lateral 
da Porta para abrir. Seja rápido para que os grupos humanos consigam ultrapassar a Porta, 
porque a Porta da Emergência se fechará rapidamente. Garanto que você conseguirá 
ultrapassá-la, siga as minhas orientações que você conseguirá vencer o Portão da Emergência. 
Quando que fizer isso, todos os grupos humanos passarão: psi, psi, psi, psi, psi...! Após essa 
execução para, fuma tabaco, coma ipadu, beba caxiri, olhe para o céu e lembre-se de seu Avô, 
que estarei ao seu lado. Você e os grupos humanos estarão sob minha proteção. Depois, defume 
com breu (wehté) e a força espiritual da fumaça de uhtã omẽkodá, ẽñõ omẽkodá, yaí omẽkodá, 
pehká omẽkodá o caminho onde os humanos passarão e percorrerão durante a emergêciancia e 
povoamento. 
 Depois de receber mais poderes, Suniã Pãłãmĩ retornou para perto de seus irmãos. 
Quando desceu do céu, fez de acordo com as orientações de seu Avô. Abriu a Porta da 
Emergência com o bastão de poderes, que não se sucumbiu à força da Porta, rapidamente fez 
passar grupos humanos pelo Portão da Emergência (Pamułĩ Sohpé) de Diasihti Mahkãwi, no 
entanto a Porta era tão poderosa que não ficou aberta por muito tempo. Suniã Pãłãmĩ teve que 
agir rápido, porque a porta se fechou em poucos instantes, tak! Mas, foi suficiente para que os 
humanos ultrapassassem o portão, conforme havia dito o seu Avô.  
 Depois de vencer a força do Portão, Suniã Pãłãmĩ parou, fumou tabaco, comeu ipadu e 
bebeu caxiri. Olhou para o céu e agradeceu ao seu Avô. Em seguida, subiu para ao céu para 
contar ao Avô a sua façanha. Dessa vez, foi recebido rapidamente pelo Avô (Bułekó Ñehku).  
 Ao chegar na porta do céu fez a seguinte saudação: sooooooo! Uhtã Ñehku, Bułekó 
Ñehku, você está aí.  
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 O velho não demorou em respondê-lo: Estou aqui Suniã Pãłãmĩ. Como está seu 
trabalho? Está bem ou não? 
 O seu neto respondeu: Agora está tudo bem, Vovô (Suniã Ñehku).  
 Deus (Bułekó Ñehku) respondeu: Foi isso que sempre esperei de você. Daqui em diante 
as coisas serão diferentes e tudo dará certo, Suniã Pãłãmĩ. Antes não deram certo, porque você 
tentou ignorar a minha existência, tentou esquecer que existo. Eu não sou qualquer Deus, que 
você e outros seres podem desrespeitar. Sou seu Avô, Deus do tempo e do universo. Sou um ser 
que nasceu antes de tudo, antes do universo. Agora, sim, os seus trabalhos e suas criações 
sempre terão resultados positivos. Peço que desça para a terra através da força espiritual da 
fumaça de uhtã omẽkodá, ẽñõ omẽkodá, yaí omẽkodá, pehká omẽkodá patipu. Ao chegar na 
terra, envie o seu irmão Ahsipoã Nẽhku para a porta do norte. É lá que ele criará e povoará 
outros grupos humanos. Depois envie o seu segundo irmão, o meu neto Yałebo, que irá antes de 
você para criar as plantas frutíferas, preparar a terra para plantações, criar kiriku (maniva), 
preparar os kũmũduhkałi (coxos de caxiri), as stubuhkupału (panelas de barro que servem 
para armazenar caxiri), construir as Bahsawihseri (Casas Tradicionais). Yałebo terá que 
preparar o ambiente para criação e povoamento de diferentes povos.  
 Enquanto falava com seu neto, sentiu algo estranho em seu coração e suspirou: 
hummmmmm!  
 Deus (Bułekó Ñehku) pressentiu que alguma coisa não daria certo para seu neto. 
Mesmo assim continou a conversa: enquanto Yałebo estiver construindo as Casas das 
Emergências (Bahsawihseri), criando as plantas frutíferas, criando maniva e mandioca, 
preparando o caxiri, envie o seu irmão Muĩpũłĩ Pinõ para realizar os rituais de pajelanças de 
novas habitações. Ele terá que pajelar todas as Casas (Bahsawihseri) que servirão para criação 
de novos grupos humanos até chegar na Casa da Emergência de Ohkó Diawi.  
 Naquele momento, Deus (Bułekó Ñehku) já sabia o que aconteceria na Casa da 
Emergência de Ohkó Diawi. Teve um pressentimento negativo. Por isso, alertou seu neto 
Suniã Pãłãmĩ: Uma coisa não dará certo para você. O seu irmão caçula, Muĩpũłĩ Pinõ, apesar 
de ser seu irmão, não te obedecerá. Depois que você perdeu três grupos humanos, ele não 
confia mais em você. Por esse motivo, duvidará de sua capacidade e de seus poderes. Ele não 
sabe que você acaba de receber mais poderes e está sob a minha proteção espiritual. Fique 
atento e preparado contra as ações dele para que nada de mal ocorra durante a criação de 
gentes, Ele tentará destruir o que você e outros seus irmãos construirão na terra, mas não 
conseguirá.  
 Muĩpũłĩ Pinõ também era neto de Deus. Era um ser espiritual e sábio como seu irmão 
maior, por isso não temia em desobedecê-lo. Era tão poderoso como Suniã Pãłãmĩ. Por causa de 
sua desobediência, desconfiança e arrogância, hoje existem entre os Tukano, Tuyuka, Desano 
etc., indivíduos que se dizem conhecedores dos rituais de pajelanças, os que se acham sábios 
quanto aos demais e que não querem ouvir outros sábios. E, às vezes, alguns até dizem: eu 
também sei os rituais de pajelanças como você; posso pajelar sozinho e não preciso de você. 
Outros são com irônicos: como não sei as pajelanças, nunca digo a ninguém que vou fazer isso 
ou aquilo; que um dia juntarei as pessoas, construir uma Casa Tradicional (Bahsawi) e 
comunidade. 
 Antes de iniciar a criação dos humanos, Deus também previu o conflito que ocorreria 
em Ohkó Diawi entre Suniã Pãłãmĩ e seu o irmão caçula, Muĩpũłĩ Pinõ. Esse conflito era o 
primeiro sinal de como seria a relação entre nós, pajés humanos, que constituímos de 
diferentes povos. Realmente, os conflitos e as brigas são constantes entre os pajés. Deter o 
conhecimento de rituais de pajelanças é sinônimo de conflito, rivalidade e interfere 
diretamente nas relações de convivência entre povos, familias e comunidades.  
 Quando Suniã Pãłãmĩ tentou enviar o seu irmão caçula, Muĩpũłĩ Pinõ, para realizar os 
rituais de habitações, ouviu a seguinte resposta: desde que chegamos aqui, em Diasihti 
Mahkãwi, vejo que você só faz as coisas sem nos consultar e sem pedir nossas opiniões. Se você 
conduz as coisas dessa forma é porque você sabe o que faz e não precisa de mim. Estou cansado 
de ser a sua sombra. De tanto ficar atrás de você, vi perder três grupos humanos sem poder 
interferir para evitar que gentes se perdessem na Porta da Emergência. Agora, não quero ver 
de novo a mesma história se repetir; nem quero ouvir as pessoas falarem que meu irmão mais 
velho perdeu outros grupos humanos. Por causa da perda de três grupos humanos, muitas 
pessoas por aí comentam sobre o evento triste que ocorreu conosco. Tenho vergonha quando 
ouço comentários irônicos que outros seres espirituais fazem sobre o seu fracasso. O seu 
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individualismo atingiu a nossa integridade, a nossa família. Por isso, a minha resposta é não. 
Não vou realizar rituas de habitações. Vai e faça você mesmo. Estou fora. Não conte comigo. 
  Ao ouvir a resposta de irmão caçula, Suniã Pãłãmĩ respondeu: Tudo bem! Faça como 
quiser.  
 Suniã Pãłãmĩ já sabia que isso aconteceria, porque seu Avô havia alertado antes de 
tudo e de todos. Os três irmãos eram sábios e poderosos. Eram filhos de Deus. A única 
diferença é que entre os quatro, Suniã Pãłãmĩ não era qualquer filho de Deus. Tinha um 
diferencial entre seus irmãos menores pelo fato de ser irmão maior e por ser o principal 
responsável para criação e povoamento de grupos humano. A sua força espiritual era 
incomparável aos seus irmãos menores, mas eles não sabiam. Era o mais sábio e mais 
poderoso. Era duhpu (chefe, cabeça, irmão maior). Foi o único que conseguiu chegar perto de 
Deus (Uhtã Ñehku, Bułekó Ñehku), que recebeu de seu Avô mais bahseré (rituais de 
pajelanças).  
 Deus criou os quatros irmão porque pensou o seguinte: se eu criar apenas um, o 
trabalho de criação e povoamento dos humanos vai demorar muito. Criarei quatro irmãos, 
porque assim o trabalho será feito como mais rapidez e segurança. Por isso, decidiu criar os 
quatro irmãos. Ao criar os deu poderes suficientes para enfrentar e superar as ameaças de 
outros seres espirituais da Terra. Os poderes que Deus concedeu foram: munõ omẽkodá (a 
força espiritual de tabaco e sua fumaça), yayałi omẽkodá (a força espiritual do ser yaí), bayiałi 
omẽkodá (a força espiritual do ser bayá), kũmũãłĩ omẽkodá (a espiritual do ser kũmũ). Com 
esses poderes, os quatros se tornaram poderosos e sábios.  
 O Ahsĩpoã Ñehku cumpriu com seus deveres de acordo com a ordem de seu Avô.  O 
Yałebo também cumpriu com seus deveres: criou alimentos, espalhou diversas plantas 
frutíferas pelo continente; criou a maniva, o ipadu, o tabaco etc. Yałebo era o pai e ser 
espiritual de alimentos, do coração; era o deus que também conheciam bem os s rituais de 
pajelanças para prevenir e curar as doenças de pessoas, das roças, de manivas. Muĩpũłĩ Pinõ 
foi o único que não obedeceu às ordens de seu Avô. Não cumpriu com sua responsabilidade. 
 Assim como os quatros irmãos, antigamente, em um grupo ou comunidade, sempre 
havia pajés especialistas para realizar os rituais de habitação. Atualmente, com a ausência de 
pajés especializados, fica cada vez mais difícil realizar rituais d habitação, por isso os conflitos, 
as brigas e divisões são constantes entre os indígenas do Uaupés.  
 Aproximava o tempo de Yałebo construir a Casa da Emergência de Ohkó Diawi. Antes 
de chegar em Ohkó Diawi e realizar a construção dessa Casa, Yałebo já havia construído 
outras Casas das Emergências espalhadas ao longo do território brasileiro. Ao iniciar a 
construção de Ohkó Diawi, convidou todos os animais terrestres, aquáticos e aves da região do 
alto rio Negro para que o ajudassem. Cito aqui alguns deles: ohkó dahseá (tucanos da água), 
wayuá (macacos guaribas), yõłoã (inambus), wuaberi buhtoá, kahkałoá, ũmuã (japus), yeá 
(garças), uhkuãłã (macacos da noite), wĩhsoã (porcos- espinho) etc. Cada um desses trazia um 
tipo de material para construção da Bahsawi. Esses animais eram seres espirituais, não eram 
simplesmente animais como conhecemos hoje. Aliás, na visão dos pajés, são seres espirituais. 
 Quando Suniã Pãłãmĩ esteve com seu Avô, Deus (Uhtã Ñehku) disse: Depois que seu 
irmão Yalebo concluir a construção das Bahsawihseri (Casas Tradicionais), antes de viajar com 
a Canoa da Emergência para realizar a criação e povoamento dos grupos humanos, passe em 
todas as casas para realizar os rituais de proteção das casas. Proteja as casas contra as ações 
de Waí-Mahsã, bołi bahsoká (espíritos causadores de doenças).  
 Os bołi bahsoká existiam em todas as Casas das Emergências. Por exemplo, tinham 
seres de Diasihti mahku, que fica situada no litoral de São Paulo, provavelmente nas 
montanhas; Uhtã Tuhtułi mahkũ, situada em Belém, estado do Pará; Dia Duiró Yukawi 
mahku, localizada no encontro das águas entre rio Negro e Solimões, Manaus, AM; Temedawi 
mahku, situada abaixo de Barcelos, baixo rio Negro, AM; Behkowi mahku, Tapurucuara, hoje, 
Santa Isabel do rio Negro, AM; Kanẽpało mahku, que fica localizada acima de Santa Isabel do 
rio Negro, AM;, Ñahpõbowi mahku, em São Gabriel da Cachoeira, AM; Koohtu mahku, 
próximo a comunidade da Ilha das Flores, foz do Uaupés, AM; Buhpowi mahku, hoje, 
comunidade Trovão, no baixo Uaupés, AM; Õmãwi mahku, situada acima da comunidade 
Trovão, baixo Uaupés, AM; Nẽcołołiwi mahku, situada acima de Õmãwi, baixo Uaupés, AM; e 
Ohkó Diawi mahku, baixo Uaupés, AM.  
 Depois de realizar os rituais de pajelanças das Casas das Emergências contra os Waí-
Mahsã que poderiam vim atrás de Suniã Pãłãmĩ até Ohkó Diawi para destruir os humanos os 
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humanos, Suniã Pãłãmĩ estava pronto para viajar com a Canoa da Emergência. O caminho 
estava protegido e livre seres que ameaçavam a emergência de grupos humanos. Se ele não 
pajelasse as Casas das Emergências, a viagem com a Canoa da Emergência tornaria muito 
perigosa para sobrevivência dos humanos. Em todas as Casas das Emergências existiam Waí-
Mahsã prontos para matar quaisquer seres que ousassem impedir suas ações contra os grupos 
humanos. Mesmo depois dos rituais, se houvesse qualquer vacilo e desatenção de Pamułĩ Pinõ, 
os Waí-Mahsã estavam prontos para atacar e matar os humanos. O Pamułĩ Pinõ sabia que os 
Waí-Mahsã dessas Casas não ousariam atacar os futuros humanos e sua embarcação, porque 
já havia pajelado, por isso partiu de Diasihti Mahkãwi, foi criando e povoando pessoas ao longo 
do litoral brasileiro e em diversas regiões.  
 Suniã Pãłãmĩ viajou com a Canoa da Emergência para criar os humanos, porque 
confiava nas palavras e na proteção de seu Avô. O camiho até a Casa da Emergência de Ohkó 
Diawi não foi fácil. Suniã Pãłãmĩ teve que enfrentar os Waí-Mahsã de difentes espécies. Nos 
momentos mais difíceis, ele sentia a falta de seu irmão caçula, Muĩpũłĩ Pinõ. Como falei 
anteriormente, tudo que seu Avô pressentiu e previu no começo, estava para acontecer em 
Ohkó Diawi.  
 Muĩpũłĩ Pinõ não veio com seu irmão na Canoa da Emergência. Preferiu ficar em 
Diasihti Mahkãwi, atrás de Pamułĩ Sohpé (Porta da Emergência). Muĩpũłĩ Pinõ, além de ser 
pajé dos rituais de habitações, também era o pai de muhsĩroã (grilos que devoram as folhas de 
caraná ou palha utilizadas para cobrir as Bahsawihseri). É com os muhsĩroã (grilos) que em 
poucos segundo devoraria a Bahsawi (Casa Tradicional) de Ohkó Diawi. Ele planejava chegar 
em Ohkó Diawi antes de seu irmão Pamũłĩ Pinõ começar quaisquer rituais de pajelanças. Esse 
era o plano de Muĩpũłĩ Pinõ para destruir o projeto de criação dos humanos do Uaupés. Apesar 
de ser seu irmão, apoderou-se de raiva e ódio, por isso queria acabar com o projeto de criação, 
no qual também fazia parte.  
 Após longa e dura viagem, enfim, Pamũłĩ Pinõ chegou em Ohkó Diawi. Para ele não 
existia distância entre as Casas das Emergências, porque era filho de Deus. Pamũłĩ Pinõ 
somente demorou um pouco para chegar em Ohkó Diawi, porque teve que parar e entrar em 
outras Casas das Emergências para criar humanos e transmitir conhecimentos. Durante a 
viagem entrou e passou em todas as Casas das Emergências que seu irmão Yalebo construiu. 
Em cada Bahsawi, realizava o ritual de proteção contra os Waí-Mahsã para que não o 
seguissem. Depois de tudo isso, chegou em Ohkó Diawi. Quando chegou na Bahsawi, olhou 
para o céu e pensou em seu Avô, em Deus (Uhtã Ñehku, Bułekó Ñehku). Sentiu que estava 
tudo bem.  
 O seu Avô já alertou o que aconteceria com ele em Ohkó Diawi. Em seguida, fumou 
tabaco, comeu ipadu e entrou em Ohkó Diawi. Viu que seu irmão Yalebo e seus amigos 
deixaram a Pamułĩwi (Casa da Criação, Casa da Emergência) pronta para realização da festa 
de criação de grupos indígenas do Uaupés. A casa estava pronta para rituais de pajelanças, 
divisão de povos e línguas dessa região. Quando entrou, viu a casa cheia de coxos de caxiri e 
potes de kahpi. Havia caxiri de todos os tipos: caxiri de milho, caxiri de batatas, caxiri de cará, 
caxiri de pupunha, caxiri de cana etc. A única coisa que ainda não tinha dentro daquela casa 
era o Kahpi, mas já tinha os potes preparados para encher a bebida, só não tinha a planta e a 
bebida. Até naquele momento, Kahpi ainda não existia. Kahpi somente foic criado durante o 
ritual, no centro da Bahsawi (Casa Tradicional).  

Depois que entrou na casa, começou pajelar todas as coisas que tinham sido 
preparadas pelo seu irmão Yałebo: a Bahsawi, os potes, cochos, as bebidas, os instrumentos 
musicais etc. Ao meio dia, todas as bebidas estavam pajeladas, porém até às 15 horas, Pamũłĩ 
Pinõ  ainda não tinha concluído o seu ritual de prevenção e proteção contra as ações de Waí-
Mahsã e seu irmão caçula que se aproximava para destruir a grande Bahsawiré (Casa de 
Festa) e Pamũłĩwiré (Casa da Emergência) de Ohkó Diawi. 
 Pamũłĩ Pinõ estava no centro de Ohkó Diawi quando virou a cabeça e olhou até 
Diasihti Mahkãwi para ver se havia algo estranho ou não. Naquele instante viu que seu irmão 
Muĩpũłĩ Pinõ voava rapidamente em direção de Ohkó Diawi. Muĩpũłĩ Pinõ vinha como o vento,  
estava bem ornado com seus adornos que brilhavam de longe como a luz do sol. Estava muito 
bonito e brilhava dja, dja, dja, dja, dja, dja... Os demais seres que estavam em Ohkó Diawi 
também perceberam a chegada repentina e assustados gritaram: Muĩpũłĩ Pinõ já vem!  
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 Pamũłĩ Pinõ não virou para ver segunda vez. Somente pensou: o meu irmão já vem! A 
única coisa que me resta é proteger a Casa contra seus malzimentos (“sopros”) para que esse 
louco não destrua a Casa da Emergência de Ohkó Diawi. 
 Enquanto Pamũłĩ Pinõ pensava e pajelava, Muĩpũłĩ Pinõ já se aproximava de Ñahpõpõ 
Mahkãwi (Casa da Emergência de São Gabriel da Cachoeira, AM). Quando chegou em 
Ñahpõpõ Mahkãwi, o brilho de seus ornamentos refletia aqui em Ohkó Diawi, dja, dja, dja, dja, 
dja, dja, dja...! Suniã Pãłãmĩ viu que seu irmão voava junto com o vento sem parar em nenhum 
lugar, direto à Ohkó Diawi.Como ambos eram deuses, para eles, a distância entre Diasihti 
Mahkãwi até Ohkó Diawi, era como se não existisse, em pouco tempo estavam em lugares 
diferentes. Antes de chegar em Ohkó Diawi, Muĩpũłĩ Pinõ passou em todas as Casas das 
Emergências construídas por Yałebo, mas não destruiu porque já estavam construídas e os 
povos criados. 
 Esse momento pré-anunciava os conflitos, as brigas e as guerras que um dia 
aconteceria entre os pajés humanos. Nós, Tuyuka, chamamos as bołiwihseri (casas de doenças, 
dos Waí-Mahsã) de uhtã wihseri (casas de pedra) buhpó wihseri (casas de trovão), sukałé 
wihseriré etc. Quando pajé basei realiza o ritual de breu (wehté) e tabaco (munõ), se ele não 
ficar em resguardo (behti tiriri), corre sério risco de ficar doente, ser picado por jararacas, se 
envenenar e morrer; ser perseguido e malzido pelos seus rivais pajés (yaíwa e baserá).  
 As bołiwihseri são casas constituídas de doenças e malzimentos: bołiti (doenças, 
tristezas), bołi wai ya (doenças de peixes remosos), bołi numiã numiãti (doenças de mulheres 
impuras, mestrudas), bołi yałigé (comidas impuras, não pajeladas), bołi waikułá (doenças de 
animais), bołi munõ (tabaco causador de doenças), bołi patu (doenças de ipadu), bołi kahpi 
(doenças de kahpi), bołi mahsãkuła (doenças de seres espirituais). Foi nessas Boli Wihseriré 
(casas de doenças) que Muĩpũłĩ Pinõ entrou e passou, antes de chegar em Ohkó Diawi.  
 Suniã Pãłãmĩ viu que seu irmão se aproximava rapidamente do porto de Ohkó Diawi. 
Antes de ele subir até a Bahsawi de Ohkó Diawi, defumou a Casa de Ohkó Diawi dentro e fora 
com breu pajelado (wehté bahserikimenã). Logo depois que Pamũłĩ Pinõ concluiu o ritual de 
defumação da Casa e deixou o wehteki (pedaço de breu pajelado) no centro da Bahsawi, 
Muĩpũłĩ Pinõ chegou e saudou: sooooooo!   
 O objetivo de Muĩpũłĩ Pinõ era entrar direto até o final da casa e pegar o pote de kahpi 
para em seguida oferecer ao seu irmão, mas Pamũłĩ Pinõ o impediu. Não permitiu que entrasse 
na Bahsawi.  

Ao saudar, Muĩpũłĩ Pinõ disse: Está tudo bem entre nós dois, meu irmão maior?  
 E Pamũłĩ Pinõ respondeu: Está tudo bem! Mas, você não vai entrar dentro desta casa. 
Fique na porta mesmo. Não dê nenhum passo a mais, caso contrário, terei que agir de outra 
forma.  
 Assim, impediu que Muĩpũłĩ Pinõ entrasse até o final da Bahsawi e destruísse a Casa 
de Ohkó Diawi. Pamũłĩ Pinõ deixou o irmão caçula ficar em pé na porta e não convidou para 
sentar; somente depois de discussão que convidou para que sentasse no banco. Como já falei 
Muĩpũłĩ Pinõ queria entrar até o final da Casa e pegar o pote de kahpi, que estava no último 
quarto, para em seguida beber e oferecer ao seu irmão. Se tivesse feito isso, a Casa teria 
desmoronado em poucos segundos. Muĩpũłĩ Pinõ estava pronto para destruí-la. Não aconteceu, 
porque Suniã Pãłãmĩ não permitiu. 
 Suniã Pãłãmĩ sabendo das intenções de seu irmão gritou bravo: Para destruir as obras 
de seus irmãos que, quando pedi que ajudasse na criação de grupos humanos, você não quis 
participar e desobedeceu? Eu sou seu irmão maior. Você não pode desobedecer e querer ser 
maior que eu. Você pensou que eu fosse qualquer pessoa, um fracassado que perdeu três 
grupos humanos e que mais uma vez perderia de novo, é isso? Você é o meu irmão caçula, o 
último. Tem que obedecer. Senta aí na porta. Não entre e nem saia sem a minha permissão. 
Fique sentado na porta. Aqui, na minha frente, não vai destruir nada. Você não tem poderes 
suficientes para destruir esta casa. Se tentar destruir essa Bahsawi não conseguirá, porque 
todas as suas tentativas serão anuladas.  
 Por isso, meu filho, até hoje existe e aparece muhsĩrõ (grilo) na porta de casas que não 
foram bem pajeladas. O grilo canta de noite: siri, siri, siri, siri, siri, siri, siri. O muhsĩrõ 
representa o Muĩpũłĩ Pinõ que ficou em pé na porta da Casa de Ohkó Diawi, pronto para 
destruir a Casa. A presença de muhsĩrõ é uma alerta para os membros que habitam a casa, 
que alguém da família corre risco de ficar doente e morrer. Quando percebemos a presença 
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desse grilo, devemos procurar um pajé ou um benzedor que conhece o ritual de pajelança para 
expulsar o grilo e proteger a residência.      
 Depois dessa ocorrência, em Ohkó Diawi, Suniã Pãłãmĩ se preparou para realizar o 
ritual de criação de grupos humanos; se preparou para criar nós, humanos, criar as mulheres, 
criar os pajés e mestres de cantos e danças tradicionais, dividir as línguas e os grupos, 
transmitir os rituais de pajelanças e, no final, enviá-los em diversas regiões do Uaupés para 
que emergissem na superfície terrestre em diferentes Casas das Emergências. 
 Os participantes da festa de criação foram os seres espirituais que colaboraram com a 
construção da Bahsawi de Ohkó Diawi. Não tinham poucos animais, tinham milhares e 
milhares de seres espirituais. Hoje conhecemos vários animais da região, naquele dia esses 
animais não eram simples animais, eram gentes, espíritos.  

Durante a festa, em primeiro lugar, Suniã Pãłãmĩ criou o pé de tabaco (munõ), 
constituído de todas as espécies que conhecemos; criou o pé de kahpi, que também era 
constituído de várias espécies que conhecemos; criou os mahsãkuła (os pajés e mestre de 
rituais de Jurupari); criou uma palmeira cheia de instrumentos de pajelanças (behsudá wõ), 
que possuia: wãłõsoã behsú wõ (palmeira de carajuru), ewá behsú wõ (...)24, dii behsú wõ 
(palmeira de sangue), muhsã behsú wõ (palmeira de urucum). Em uma só palmeira existia 
tudo isso. Na palmeira de tabaco tinham as seguintes espécies: uma palmeira de saí munõ wõ 
(tabaco de peixe mandi-piroca), buhsaró munõ wõ (tabaco de peixe piroca), dihké munõ wõ 
(tabaco de sarapó). Em uma só palmeira existia tudo isso. Kahpidá idem: uhtã kahpida (pé de 
kahpi de pedra), dii kahpidá (pé de kahpi de sangue), wãłõsoã kahpidá (pé de kahpi de 
carajuru), muhsã kahpidá (pe de kahpi de urucum), yãłĩ kahpidá (...), kahpi yãdá (...), kahpi 
cułidá nimiãtoahsubia (...), wihtõkahpiró (...). Todos esses kahpi estavam em um só pé. Até aí, 
só fez isso.  
 Em seguida, preparou-se para criar e dividir a gente, dividir as línguas, os rituais de 
Jurupari e os rituais de pajelanças, transmitir os conhecimentos musicais e danças, entregar 
os instrumentos musicais etc. Assim, tã, tã, tã, tã, tã, tã, tã…  
 Depois, criou os humanos. Entregou para cada chefe de grupos anĩ (esse), anĩ, anĩ, anĩ, 
anĩ, anĩ, anĩ, os conhecimentos necessáiros para a nossa sobrevivência, e no final disse: vai ser 
assim. No começo não éramos humanos. Somente tornamos humanos depois que emergimos 
para esta superfície terrestre. Entregou a gente aos Mahsãkułapułé (pajés e mestres dos 
rituais de Jurupari) que foram responsáveis para conduzir a nossa emergência e sobrevivência 
na superfície terrestre. Foi através de Mahsãkuła (pajés, quase espíritos), que Suniã Pãłãmĩ 
realizou o projeto de criação, divisão e povoamento de povos indígenas do Uaupés.  
 Nós, humanos, emergimos para este mundo por meio de Mahsãkuła (os ancestrais 
indígenas). Durante o ritual de criação, primeiro, Suniã Pãłãmĩ criou o Tukano (em tuyuka, 
Dahseayu); segundo, criou o Dessano (em tuyuka, Winãyu); terceiro, criou o Tuyuka 
(Dohkapuałayu); depois criou Waimahku (Pira-tapuyo), Ahkotimahku (Wanano) etc; e por 
último, criou o Pawałayu (Tariano).  
 Por isso, digo que Pamułĩ Pinõ é criador de todos nós. Criou-nos sob a ordem de Deus 
(Uhtã Ñehku). Ainda continua criando através de rituais de pajelanças que transmitiu e 
transmite aos pajés (yaíwa e baserá).  
 Depois de criar os humanos, escolheu os chefes de cada grupo, pegou o pé de tabaco e os 
dividiu em pedaços: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak! Em seguida, pegou kahpida e dividiu em 
pedaços para entregar aos chefes dos grupos: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak! Nós, Tuyuka, 
recebemos kahpi das pontinhas dos dedos. Com behsu wõ e com o patu fez a mesma divisão: 
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak! Só isso!  
 Depois que todos os chefes de grupos indígenas foram criados e escolhidos; depois que 
cada um recebeu tabaco e kahpi; enquanto bebiam kahpi; enquanto estavam sob o efeito 
alucinógeno da bebida kahpi, Suniã Pãłãmĩ criou a primeira mulher a partir de um 
Mahsãkułyu.  A mulher se chamava Kahpi Suniã Mahkõ (filha de Kahpi).  

Depois de criar a mulhere, Suniã Pãłãmĩ a enviou para o igarapé de Sangue (Diiya), 
hoje localizado abaixo de Mitú, alto Uaupés, Departamento del Vaupés, Colômbia. Foi naquele 
igarapé que Kahpi Suniã Mahkõ, permaneceu grávida do filho que seria de Kahpi Suniã, 
apenas durante o ritual de criação de humanos em Ohkó Diawi. Foi tudo muito rápido. 

                                                 
24 (...) significa que não tem tradução em português. 
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Enquanto Suniã Pãłãmĩ realizava a festa de criação, Kahpi Suniã fez o parto.  Ela só retornou 
à Ohkó Diawi, ao meio dia, após o parto.  
 No momento do parto, em poucos instantes a Casa da Emergência de hkó Diawi ficou 
inundada de kahpi que era o sangue do parto, porém na visão de pajés (mahsãkuła) o sangue 
era a bebida kahpi. Daí em diante, os pajés (yaíwa, baserá, mahsãkuła yaíwa), os mestres de 
músicas e danças tradicionais (bayaroa), e os chefes de grupos indígenas, que naquele 
momento ainda eram seres sobrenaturais, beberam kahpi e ficaram embriagados. Apenas 
Suniã Pãłãmĩ e seu irmão Yalebo estavam totalmente cientes, porque eram deuses. Foi 
naquele momento que Suniã Pãłãmĩ dividiu as línguas, criou e dividiu as mulheres para cada 
grupo.  
 O parto de Kahpi Suniã Mahkõ foi o primeiro entre os partos que aconteceriam com as 
mulheres indígenas do Uaupés. Até naquele momento, além de Kahpi Suniã Mahkó, não 
existia nenhuma mulher humana. Só havia homens. Para criar mulheres, Suniã Pãłãmĩ 
escolheu alguns pajés (mahsãkula yaíwa), que estava sob o efeito de kahpi, pegou o munõ 
puhtiri senerõ (suporte de tabaco), encostou entre as pernas de alguns deles, transformando-os 
em mulheres. Foi assim que fez a vagina da mulher, a qual serviria para realizar partos.  

Foi desse jeito que alguns seres espirituais pajés (mahsãkula yaíwa) se transformaram 
em mulheres, as primeiras mulheres. É sob o efeito da bebida de kahpi que os diferentes 
grupos reconheceram os seus parentes próximos, seus primos e cunhados.   
 A história de Ohkó Diawi demonstra que os povos indígenas do Uaupés foram criados 
nesse lugar sagrado. Foi assim que aconteceu a nossa origem indígena, a divisão de línguas, de 
rituais de pajelanças; divisão e distribuição de ipadu, tabaco e kahpi; divisão de rituais de 
Jurupari etc. Todos os grupos receberam os mesmos conhecimentos tradicionais. Por isso, hoje, 
ninguém, nem o Tukano, nem o Tuyuka ou de quaisquer outros povos do Uaupés pode dizer 
que para nós é assim e para vocês não. Quem é sábio e que ouviu falar essa história de seus 
pais, sabe que os conhecimentos tradicionais têm a mesma origem. Se alguém ousar falar o 
contrário, terá que conhecer com profundidade a nossa história de origem, porque ela é o 
fundamento de nossa existência, de nossos rituais de pajelanças e da nossa vida como povos.  
 A criação dos povos do Uaupés ocorreu para que nós reconhecêssemos que a nossa 
história de origem é única, que nenhum de nós é originário de lugares diferentes. A nossa 
origem é a Casa da Emergência de Ohkó Diawi.  É aqui que quem não conhece bem a história 
de origem, acaba sendo dominado por pessoas que acham que conhecem mais do que os outros 
ou por aqueles que se consideram chefes. O indivíduo inseguro, que não pertence a uma 
linhagem de sábios, pajés, fica envergonhado e com medo, porque não domina os 
conhecimentos tradicionais. Por isso, muitas vezes acredita que o que os chefes falam está 
certo: Tudo bem! Vocês estão certos. Para vocês deve ser assim mesmo. Para mim, os meus 
pais não eram sábios como vocês. Eram à-toas. Por esse motivo, não sei direito.  
 Quando você discute e dialoga com outros sábios, nunca deve demonstrar insegurança 
e dizer o seguinte: É! Eu não sei direito. E nem achar que é melhor que os outros. Ninguém 
pode achar que não sabe nada, que é o melhor, que é chefe, primeiro, cabeça, o mais 
importante; nem o Peogu (Hupda). O Peogu também tem a mesma origem, tem a mesma 
história, o mesmo criador e os mesmos conhecimentos tradicionais. A história é a mesma. A 
história parece ser diferente, quando as pessoas contam em suas línguas. Até aqui, meu filho, 
a nossa origem se deu dessa maneira. 
 Pamułĩ Pinõ, depois de realizar o ritual de criação de grupos humanos em Ohkó Diawi, 
viajou para outras regiões do alto rio Negro, onde continuaria a criação de novos povos. Um dos 
lugares aonde viajou para criar e povoar grupos humanos foi o rio Içana.  
 Antes de ir embora para outros lugares, Pamułĩ Pinõ levou os chefes de cada povo para 
mostrar as Casas das Emergências, no rio Uaupés, Tiquié, Papuri, onde emergiriam com seus 
grupos. Na volta, entrou na Canoa da Emergência (Pamułĩ Yohkosoró), deu meia volta na Casa 
de Ohkó Diawi, depois partiu para outras regiões.  
 A Casa da Emergência de Ohkó Diawi foi o lugar que Suniã Pãłãmĩ projetou para criar 
e povoar alguns grupos indígenas. Já antes havia planejado o número de povos que povoaria 
na região do Uaupés. Depois que a Canoa da Emergência foi embora, os grupos indígenas 
também sairam de Ohkó Diawi para emergir nas Casas das Emergências espalhadas ao longo 
do Uaupés e seus afluentes. Cada povo estava acompanhado por outros povos que seriam seus 
primos: Desano, Tukano, Bałá, Pãnẽroã, Aůhĩrã, Edułiá, Kawiriá, Yahuana etc. No final, todos 
os grupos se espalharam [...] e povoaram em diferentes lugares. 
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 Para nós, Tuyuka (Dohkapuała), foi o próprio Pamułĩ Pinõ que levou em companhia de 
YUŁI YUHKUŁÓ (chefe dos Tuyuka) e o BOHTEA (chefe dos Tukano) até a Cachoeira de 
Suniã Poeá.  Suniã Poeá constitui a nossa Pamułĩwi (Casa da Emergência). Essa Cachoeira 
também é chamada de cachoeira de Jurupari, atualmente localizada no território colombiano. 
Foi nessa casa, que nós, Tuyuka, emergimos para esta superfície terrestre. Saímos do mundo 
espiritual para este mundo natural com todos os conhecimentos que recebemos de Suniã 
Pãłãmĩ.  
 O YUŁI YUHKUŁÓ era um pajé [mahsãkulayaí e duhpu (chefe)], ser espiritual do 
povo Tuyuka. O BOHTEA também era um pajé (mahsãkulayaí), duhpu (chefe) do povo 
Tukano.  Esses que nos conduziram pelo rio Uaupés até a Cachoeira de Suniã Poeá, localizado 
no alto Uaupés, acima da cidade de Mitú, Departamento del Vaupés, Colômbia. Para nós, 
Tuyuka (Uhtãpinõponã), lá é o nosso chão, nossa terra, a nossa Casa. Em Tuyuka se diz: uhtã 
misá, uhtã pamułĩ yehpá, uhtã pamułĩ kumułĩ, uhtã pamułĩ nuhłĩ, uhtã pamułĩ wiałé.  
 A nossa história Tuyuka não terminou. Inclusive, a história da emergência de outros 
grupos aqui não foi destacada. Vamos deixar para depois. 
  
 Esta história continua. Até aqui, o importante é procurar entender alguns princípios 

que fundamentam a existência Tuyuka e de demais povos do Uaupés. O povo Tuyuka foi 

criado na Casa da Emergência de Ohkó Diawi. Por isso, os Tuyuka estão interligados com 

os demais grupos do Uaupés e compartilham os conhecimentos tradicionais.  

Outra coisa que destacamo é a existência de Deus, Deus dos indígenas do Uaupés. 

Em Tuyuka, Deus é dnominado de Suniã Ñehku (Avô de Suniã), Uhtã Ñehku, (Deus das 

pedras, montanhas, de tudo que é metal, ductível), Bułekó Ñehku (Deus do Universo e 

Tempo, do dia e da noite).  

Suniã Pãłãmĩ, também chamado de Pamułĩ Pinõ, foi o ser espiritual que mais se 

destacou na criação e no povoamento de vários grupos indígenas que habitam o território 

brasileiro e na região amazônica, por que recebeu ordem de Deus, seu Avô para realizar 

esse projeto; os irmãos de Pamułĩ Pinõ que se chamavam Ãhsĩpoã Ñehku, Yałebo e 

Muĩpũłĩ Pinõ, também participaram diretamente da criação e do povoamento dos povos. 

Suniã Pãłãmĩ criou os pajés (yaíwa, basera e mahsãkuła yaíwa) para serem os 

representantes e pedras angulares espirituais na Terra; entregou aos pajés os instrumentos 

sagrados (banco, tabaco, bastão de poderes, breu preto e branco, cuia, ipadu e kahpi) para 

serem usados em rituais espirituais; transmitiu os fundamentos espirituais dos rituais de 

pajelança para que os pajés usassem para prevenção e cura de doenças; grupos humanos 

deste continente sob a ordem de Suniã Ñehku; a Canoa da Emergência, chamado de Pamułĩ 

Yohkosoró, em Tuyuka, na verdade era o próprio ser espiritual Pamułĩ Pinõ.  

 Vários pesquisadores, indígenas e não-indígenas (pehka’asã), que aventuram em 

estudar a cosmogonia dos povos indígenas do Uaupés, fazem interpretações equivocadas 

em relação a Canoa da Emergência e as Casas das Emergências. Alguns chamam a Canoa 

da Emergência de anaconda, a cobra grande, a canoa de cobra grande, a canoa e 
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transformação, canoa de fermentação etc. Meu pai Avelino DUTRA (2007), contou-nos 

que a Canoa da Emergância não pode ser comparada ingenuamente com a anaconda ou 

qualquer outra espécie de cobra e nem canoa de fermentação, porque não era uma simples 

cobra. A cobra era o próprio Pamułĩ Pinõ. Tanto para os Tuyuka como para todos os 

demais povos do Uaupés, o termo fermentação não pode ser utilizado para se referir 

explicar a criação e povoamento dos povos indígenas. O termo fermentação tem outro 

significado: a fermentação de bebidas alcólicas, como por exemplo, a fermentação de 

caxiri (bebida tradicional produzida a partir da mandioca e consumida nas festas 

indígenas).  

 A palavra Pamułĩ (em Tuyuka) vem da palavra Pamułé, que significa coisas que 

emergem da água, algo que sai de dentro da água para superfície terrestre; e Yohkosoró 

significa canoa. Daí vem a denominação Pamułĩ Yohkosoró que, em português, pode ser 

chamado de Canoa da Emergência, que significa Canoa Sagrada e vestimento sagrado de 

Pamułĩ Pinõ, onde, antes da criação, guardou e carregou grupos humanos sob seus rituais 

de pajelanças para esconder grupos humanos de seres espirituais que não aceitavam a 

criação de seres humanos neste continente. A Canoa da Emergência também pode ser 

entendida como um sinal de força e camuflagem espiritual de Pamułĩ Pinõ. 

  Outra coisa que destacamos a partir da descrição da história de prigem, é a acepção 

indígena sobre a Casa da Emergência, a Casa Tradicional dos povos indígenas, que em 

Tuyuka se chama Bahsawi ou Bahsariwi. Para os povos do Uaupés, essa casa significa o 

espaço e o lugar sagrado, porque foi dentro dela que Pamułĩ Pinõ realizou os primeiros 

rituais de pajelança e benzimento; criou os instrumentos sagrados de rituais de pajelança e 

benzimento; criou os pajés e mestres de músicas e danças tradicionais; criou os povos 

indígenas e as línguas, criou a primeira e as primeiras mulheres indígenas; transmitiu os 

fundamentos espirituais dos rituais de pajelança e benzimento; dividiu os povos e línguas  

 Depois da emergência em várias Casas das Emergências, hoje, materializadas em 

vários pontos históricos do Uaupés, nenhum grupo permaneceu por muito tempo nos 

lugares de origem. A maioria migrou para outras regiões em busca de alimentos (peixes e 

caças), de terra fértil e de ambientes de terra alta com paisagens bonitas; outros se 

dividiram por causa de conflitos internos. Os Tuyuka também migraram: da cachoeira de 

Jurupari, alto Uaupés, foram para as regiões de Caño Inambu e alto Tiquié (ver mapa 02).  

  

 

 



 63 

1.3 Da origem à vida social e política 

  

1.3.1 A divisão do grupo 

   

 O grupo Dohkapuała é constituído de quatorze sibs (ver Tabela 02) e sua estrutura 

social é hierárquica. Os sibs têm denominações e um sistema de hierarquia própria. No 

grupo há três sibs que se consideram chefes ou cabeças: Beroa, Ohpaya Dohkapuała e 

Ohkó Kahpea. Além dos três, o sib Wehsé Dohkapuała (Tuyuka da Roça) também se 

considera um subgrupo chefe, por esse motivo tem sua própria estrutura social e não aceita 

submissão aos três primeiros que tentam direta ou indiretamente manter sob seu domínio. 

No entanto, ressaltamos que dentro da estrutura social Tuyuka, os Tuyuka da Roça não são 

considerados “chefes”. Outros 10 (dez) sibs, que constituem o povo Tuyuka, são 

considerados pelos chefes de menores, de rabo, os mais baixos, makú (yahpałimahkãłã ou 

peołá) e todas as propriedades diminutivas. Essa relação interna, muitas vezes, provoca 

conlitos, desentendimento, brigas etc. 

 Veja na Tabela 02 a síntese da estrutura social hierárquica do povo Tuyuka 

(Dohkapuała0, a partir da visão descrita acima, que mostra os chefes e servos de cada 

subgrupo chefe.  

 

Tabela 02. Estrutura social Tuyuka: chefes e servos.25 

 
 

CLASSIFICAÇÃO 

1o 2o 3o 4o 

 

CHEFES 

 

 
Béroa 

 

 
Ohpaya 
Dohkapuała 

 

 
Ohkó Kahpea 

 

 
“Wehsé 

Dohkapuała” 
 

 
 

 
SERVOS 

 
 
Uhtãmiñałãponã 
Buabiponã 
Wihsehtira 
Kanũya Dohkapuała 
 

 
 
Miñoã Dohkapuała  
Dahsiá Pahkała 
Dahsiá Mehtãłãāã 
 
 

 
 
Dahsiá Pahkała 
Dahsiá Mehtãłãāã 
 
 
 

 
 
Poapiroa 
Ñamiroã 
Wehkukahseriá 

 
Fonte: arquivo do autor, 2007. 
  

Até em meados da década de 60, quando as Bahsawihseri (Casas Tradicionais) 

eram habitadas por dezenas de famílias, os tuyukas servos (yahpałimahkãłã) obedeciam, 

literalmente, as ordens de seus chefes que os obrigavam fazer serviços mais pesados dentro 

                                                 
25 Informações transmitidas pelos meus pais Avelino DUTRA (2007) e Laureano DUTRA (2007). 
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da habitação tradicional.  Os homens catavam ipadu, pilavam e refinavam; durante as 

festas preparavam e acendiam tabaco para os chefes da Casa Tradicional (Bahsawi); 

carregavam lenha antes de preparar o caxiri; no dia da festa serviam caxiri para os 

participantes. As mulheres de servos obedeciam as ordens das esposas dos chefes; 

ajudavam carregar, ralar e expremer mandioca; carregavam lenha e água. A relação entre 

chefes e servos não se caracterizava como uma forma de escravidão, porque a maioria das 

famílas de sibs menores tinha liberdade de viver dentro da Casa Tadicional (Bahsawi) sob 

o comando do Bayá ou podia morar em aldeias separadas sem pressão e ordens dos chefes.  

 Atualmente, algumas tradições Tuyuka, como por exemplo, a importância da 

estrutura hierárquica, não é mais tão observada, vivenciada e nem respeitada. Pelo 

contrário, os tuyukas que têm contato com o mundo ocidental por meio de educação 

escolar e movimento indígena, que se apropriam de diferentes valores e acepções 

religiosos e éticos, questionam a validade da estrutura social Tuyuka. Os membros de sibs 

menores se consideram Tuyuka autônomos, livres, independentes e iguais. No entanto, 

quem controla os principais conhecimentos tradicionais são os representantes de sibs 

“chefes”. Esse é o paradoxo da política (poder e liberdade) existente em quaisquer povos 

ou organizações e que faz parte da existência humana (Prof. Dr. Miguel CHAIA, 2007)26.  

 Em seguida, o tuyuka Avelino DUTRA (2007) conta como se originou a relação 

hierárquica do povo Tuyuka. 

  

 Depois que o grupo Tuyuka emergiu na cachoeira de Jurupari, YUŁI YUHKUŁÓ, o 

nosso ancestral foi embora junto com Suniã Pãłãmĩ, na Canoa da Emergência, porque ele não 

totalmente humano, era um ser espiritual. O YUŁI YUHKUŁÓ deixou seus outros irmãos para 

comandar o povo. Os irmãos menores que deixou para conduzir o povo na superfície terrestre 

froam os seguintes: Diata Yołõ e o Diata Põłõ, chefes dos Béroa27; Yõłõ Bayá, chefe do subgrupo 

que hoje mora em Trinidad (Colômbia); Yõłõ, chefe do subgrupo Ñiñã    Dohkapuała e Ohpaya    

Dohkapuała, esses que atualmente vivem em São Pedro, Cachoeira Comprida e Fronteira. 

 Antes da emergência, o grupo Tuyuka não tinha nenhuma divisão hierárquica. A 

separação Tuyuka em sibs ocorreu no ato da emergência em Jurupari. O subgrupo que se 

tornaria chefe emergiu primeiro, acompanhado pelos sibs menores que seriam seus 

subordinados (servos) e, assim, sucessivamente. Além disso, nem todos os sibs tuyukas podem 

ser considerados como sibs que emergiram(Pamułĩ Bahsoká) na Casa da Emergência de 

                                                 
26 Essa referência faz parte das minhas anotações quando cursei a disciplina de Teoria Política, ministrada 
pelo Prof. Dr. Miguel Chaia,  no Programa de Pós-Graduação em Ciências na PUC/SP. 
27 Béroa, em tuyuka, no plural, significa tuyukas do subgrupo Béroa; no singular, para se referir a um 
membro desse subgrupo se diz Béro ou Béroayu. 
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Jurupari, porque alguns subgrupos desceram do céu, como por exemplo, os Wihsehtira e os 

Dahsiá Pahkała. Esses desceram das casas espirituais do céu.  

  O sib dos Béroa foi o primeiro subgrupo que emrgiu na Casa da Emergência de 

Jurupari (Suniã Poeá Mahkã Wiré), por isso foi considerado subgrupo chefe. Claro que, os 

Beroa já foram destinados para primeiros serem chefes Tuyuka. Por essa razão, logo depois 

que emergiram, na sequência emergiram os subgrupos que seriam seus irmãos menores, seus 

servos, entre eles estava o sib de Wihsehtira. A única diferença que os Wihsehtira, mesmo 

sendo determinados para sere servos de Beroa, desceram do céu, para se autodeclararem 

chefes de Béroa, mesmo não sendo.  

 Veja o que aconteceu. Em um certo dia, após a emergência, os Beroa estavam reunidos 

dentro de sua Casa Tradicional (Bahsawi) quando, de repente, ouviram um barulho e um som 

estrondoso que vinha do céu e não sabiam o que seria. O barulho sinalizava que os dois chefes 

do sib Wihsehtira desciam do céu trazendo os seus familiares para habitarem na superfífie 

terrestre. Para avisar que estava chegando na Terra, tocavam os instrumentos de sopro, que se 

chamava yohsodá, para se autodeclararem chefes diante de Béroa, mesmo sabendo que eram 

servos. Os dois chefes de Wihsehtira chamavam-se Kahtaboá eYusupuawu. Enquanto o grupo 

descia zuava o seguinte: gułurururu! gułurururu! gułurururu! gułurururu! gułurururu! 

gułurururu! gułurururu!  

 O chefe de Béroa saiu da casa (Bahsawi) para ver o que acontecia no céu. Mesmo antes 

de ele olhar para o céu, já viu em sua frente o chefe dos Wihsehtira que acabou de pisar no 

chão. Os Béroa já sabiam que os Wihsehtira seriam seus servos e, hoje, sabem que são seus 

subordinados. Assim, de acordo com a tradição Tuyuka, os Wihsehtira são os servos de Béroa e 

não chefes. Repito mais uma vez: os Wihsehtira não emergiram na cachoeira de Jurupari; não 

são Pamułĩ Bahsoká (sib que emergiu); são tuyukas que desceram do céu para serem servos de 

Beroa.  

 Mas, o chefe Wihsehtirayu não se intimidou e nem respeitou a hierarquia Tuyuka. 

Escute o que ele fez. Assim que desceu e pisou terra, viu o chefe dos Béroa na sua frente, que 

na verdade era o seu chefe, pediu para entrar direto dentro da Casa Tradicional (Bahsawi), 

onde se econtravam outros membros Béroa com seus servos. Ao entrar na casa (Bahsawi), fez a 

seguinte saudação: sooooooo! Como vão vocês meus irmãos menores! Isso demonstrou o que aos 

pouco ocorreria ao do longo tempo a luta pela igualdade de direito entre nós Tuyuka. 

 O chefe de Wihsehtira falou com autoridade como se fosse chefe de Béroa. Apesar de 

ser rabo de Béroa não se intimidou diante deles. Foi logo chamando os Béroa de irmãos 

menores e servos. Ao ouvir a saudação do chefe de Wihsehtira, os Béroa ficaram tão pasmados 

que ficaram sem ação e reação. Nem o chefe dos Béroa sabia como reagir diante das palavras 

de Wihsehtirayu. Só depois de algum tempo que o chefe dos Beroa ficou se perguntando diante 

de seus familiares: Ué! O que está acontecendo? Nós, Béroa, somos chefes dos Wihsehtira, e ele 

nos chama de irmãos menores?!  
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 Meu filho! Foi assim que aconteceu com os Béroa. Por causa disso, até hoje os Béroa, 

apesar de serem irmãos maiores, consideram os Wihsehtira como seus chefes. Em quaisquer 

eventos, saudações ou considerações os Béroa chamam os Wihsehtira de chefes.  

 O segundo subgrupo chefe Tuyuka que emergiu na Casa da Emergência de Jurupari foi 

dos Ohpaya Dohkapuała. Junto com os Ohpaya, emergiram os Tuyuka Miñoã que não eram 

considerados chefes, mas também eram sábios, tinham pajés (yaíwa e kumuã), mestres de 

cantos e danças tradicionais e mestres dos rituais de Jurupari. Os Ohpaya apesar de serem 

chefes também consideram os Wihsehtira como chefes por causa do evento que ocorreu entre os 

Beroa No entanto, os Ohpaya Dohkapuała são chefes de Wihsehtira e não servos, porque o seu 

sib é o segundo subggrupo mais importante dentro da hieraquia Tuyuka.  

 Os Ohpaya também já emergiram junto com os  seus servos, como por exemplo: Dahsiá 

Mehtãragã (Camarões Pequenos). Por essa razão histórica são considerados os emergentes 

(Pamułĩ Bahsoká). Foi assim que a nossa história de divisão começou. Por isso, aqui a gente 

fala, relembra e revive um pouco da nossa história. Após a emergência e migrações do grupo, 

essa divisão hierárquica em sibs não contribui para que a nossa relação interna se tornasse 

irmanal. Em vez disso, vivíamos em constantes conflitos, aliás, até hoje, muitas vezes, ainda 

vivemos como rivais, mas não tanto como antes. Alguns membros de sibs menores, ainda se 

submetem às deliberações de sibs maiores, porém, a maioria não aceita mais esse tipo de 

submissão. 

 Além dos servos menores (Wihsehtira e Dahsia Mehtãrãgã) que destacamos até aqui, 

tem outros subgrupos servos dos Beroa: os tuyukas Wihsehtira, Uhtãmiñałãponã, Buabiponã, 

Kanuyã Dohkapuała e os Dahsiá Pahkała (Camarões Grandes). Ao longo da existência 

Tuyuka, os Béroa não cuidavam bem des seus irmãos menores, maltratavam e malziam, por 

isso muitas famílias do sib Dahsiá Pahkała (Camarões Grandes) se afastaram e se juntaram 

aos Miñoã Dohkapuała e aos Ohpaya Dohkapuała.  

 Os Kanuya Dohkapuała, Uhtãmiñałãponã e Buabiponã também emergiram na 

cachoeira de Jurupari, por isso são considerados Gente da Emergência (Pamułĩ Bahsoká). Eles 

são servos, tanto dos Béroa como de Miñoã Dohkapuała e Ohpaya Dohkapuała. O fato de 

serem servos não significava que eles não sabiam de nada. Aqui que muita gente se engana, 

por aachar que os servos somente serviam aos chefes. Quando os servos emergiram na 

cachoeira de Jurupari, também vieram junto com os chefes constituídos de mestres dos rituais 

de Jurupari (mahsãkuła), pajés (yaíwa, kumuã), mestres de cantos e danças tradicionais 

(bayaroa). Durante o ritual da Emergência, por exemplo, os Kanuya Dohkapuała entraram por 

último na habitação tradicional (Bahsawi), porque ficaram no final da fila. Apesar de entrarem 

por último, entraram na Bahsawi com seus mestres, pajés, com ipadu, kahpi, tabaco e todos 

seus instrumentos que usariam para servir aos seus chefes. Nas grandes festas e cerimônias, 

os membros de sibs menores que preparavam e acendia o tabaco, carregavam e servia o caxiri 

aos chefes, e eram guardiões dos potes de kahpi de seus irmãos maiores.      
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 Como falei anteriormente, os Ñiñã e Ohpaya Dohkapuała que tinham como chefe Yõłõ 

Bayá, se constituem o segundo subgrupo Tuyuka considerado chefe. O Yõłõ Bayá tinha sob seu 

domínio, os seguintes sibs menores: Dahsiá    Pahkała, Miñoã Dohkapuała e Dahsiá Mehtãłã. 

Aliás, os Tuyuka Dahsiá    Pahkała não emergiram na cachoeira de Jurupari. Eles desceram das 

casas espirituais do céu. 

 A diferença entre o primeiro sib chefe (Béroa) e segundo subgrupo chefe (Ohpaya 

Dohkapuała) era o seguinte: os chefes dos Beroa, apesar de serem chefes e mestres de danças 

tradicionais (bayaroa), tinham muitos malzimentos e, além disso, não conheciam bem os 

rituais de pajelança e benzimento; já o chefe dos Ohpaya Dohkapuała era uma pessoa 

acolhedora, simpática e muito boa, que cativava seus irmãos menores; além disso, os Ohpaya 

tinham alguns dos principais pajés (yaíwa e basera) e mestres de cantos e danças tradicionais 

(bayaroa) do povo Tuyuka, que preveniam e curavam as doenças. Os Ohpaya não eram pessoas 

más como alguns Béroa. Essa foi um dos motivos que os Beroa não conseguiram unir seus 

irmãos menores.  

  Todos nós somos Tuyuka. Não importa se somos de sibs maiores ou menores, chefes ou 

servos; o que importa que somos Tuyuka. Entre nós, Tuyuka, existem algumas diferenças 

linguisticas que demonstram a diferença política, que, muitas vees, criam rivalidades internas. 

Os que se consideram chefes tentam falar alguma palavras diferentes, que se apropriaram de 

outros povos, como por exemplo: nós quando queremos dizer “todos somos tuyukas” falamos, 

assim: kuã wadó niã mãłĩ; e os “chefes” dizem: kuã diaku, kuã diaku nirãtiá mãłĩhã. Outro 

exemplo que podemos citar é o seguinte: os Béroa dizem: bikuhtia, biró bikuhtia miãłã mãłĩ; e, 

nós, para dizer a mesma coisa falamos biró biá. Essa diferença se deu por causa da divisão 

interna do grupo. Até aqui contei a constituição de dois subgrupos chefes (os Béroa e os 

Ohpaya Dohkapuała) e seus servos.  

 O terceiro subgrupo chefe Tuyuka é dos Ohkó Kahpea Ponã, que tinha como chefe o 

Ohkó Kahpea28. A denominação Ohkó Kahpea não é uma nominação tradicional Tuyuka, é 

apenas um apelido. O chefe foi apelidado assim, porque quando era criança chorava muito, era 

chorão. O chefe ficou tão famoso por ter sido chorão, que foi chamado de Ohkó    Bayá (Mestre de 

cantos e danças tradicionais). Por causa disso, os seus descendentes se chamam    Ohkó    Bayaroa 

ou Ohkó Kahpea Ponã.  

 O chefe do subgrupo não era famoso apenas por ser chorão, mas, também pela sua 

sabedoria, por ser um dos maiores mestre de cantos e danças do povo Tuyuka e pelo fato de 

possuir uma Casa Tradicional (Bahsawi) e irmãos menores (Dahsiá    Pahkała e Dahsiá    

Mehtãłãāã) sob seu comando. Assim como os chefes dos Beroa e Ohpaya, o Ohkó Bayá era 

respeitado pelos seus subordinados. Ninguém o desrespeitava, nem mesmos os chefes Béroa e 

Ohpaya Dohkapuała.  

                                                 
28 Ohkó, em tuyuka, significa água ou lágrima; kahpea, em tuyuka, significa olho;  Ohkó Kahpea significa 
olho de lágrima. 
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 Nós, Wehsé Dohapuała (Tuyuka da Roça), somos os últimos dessa turma. O Ohkó Bayá 

era nosso irmão maior. Apesar de sermos irmãos caçulas, nunca fomos, não somos e nem 

seremos servos de Ohkó    Bayá e de seus descendentes.    Tem mais, nós do igarapé Cabari, ainda 

somos os últimos do subgrupo Wehsé    Dohkapuała. Existem outros Wehsé    Dohkapuała [...], 

contudo, desde o início ninguém brincava com a gente. Nós não somos servos de ninguém. Nós 

somos diferentes. Somos gente de mahsãkuła ahperá [ou seja, somos apenas servos de 

mahsãkuła (mestre dos rituais de Jurupari e seres espirituais)]. Somos Tuyuka das Casas das 

Emergências de pajés (mahsãkuła pamułi wihseri mahkãłã nirãtia mãłĩhã). Nenhum membro 

do povo Tuyuka, que se considera de alta hierarquia ou chefe, pode dizer que somos seus peołá 

(servos makus, escravos ou rabos). Ninguém! E nem um pouco! Somos, sim, irmãos menores, 

mas não servos. Desde o início, após a emergência na Cachoeira de Jurupari, já vivíamos 

separados dos demais tuyukas. O nosso ser Tuyuka da Roça (Wehsé    Dohkapuała) é sustentado 

pelas forças espirituais de pajés (mahsãkuła wai koãłĩ patipu). Os únicos chefes que temos são 

os seres espírituais, os pajés (mahsãkuła). Por isso, quando um pajé (yaí ou basi) realiza o 

ritual de prevenção e cura de doenças para os membros de nossas famílias, chama a gente de 

servos de mahsãkuła e não servos de Béroa ou de Ohpaya Dohkapuała, ou de Ohkó    Kahpea 

Ponã. Não são quaisquer tuyukas, que se consideram chefes maiores, que poderão 

menosprezar-nos. Nós não somos como esses outros tuyukas, meu filho. A nossa história é 

assim. 

  

1.3.2 De Suniã Poeá à mobilidade 
    

 Os grupos indígenas (Dessano, Tukano e Tuyuka) que, hoje, dominam e habitam o 

rio Tiquié e seus afluentes, não emergiram nas Casas das Emergências do Tiquié. Não são 

habitantes tradicionais ou milenares do Tiquié. Os três povos citados emergiram nas Casas 

das Emergências do rio Uaupés e seus afluentes, por isso podem afirmar, com todos os 

direitos de milenaridade, que são do rio Uaupés e esse rio é deles.  

  Segundo nossos pais [Avelino Dutra e Laureano Dutra (2007)]29, se fóssemos 

reconhecer quem são os verdeiros “donos milenares” do Tiquié, são outros grupos 

indígenas. 

  

 Os Yepamahsã (Makuna), Sunã (Tatuyo), Muhteã (Karapanã), Bałá (Bará), Paneroã 

(Barassano), kubewua (Kubeu), Siriá-bahsoká (Siriano), Edúłia (Taiwano) etc., esses, sim, 

podem dizer que o rio Tiquié é deles, porque descendem de ancestrais que emergiram nas 

Casas das Emergências do Tiquié. O Suniã Pãłãmĩ, após criar e dividir diferentes grupos 

                                                 
29 Essa história foi narrada pelos meus pais (Avelino Dutra e Laureano Dutra) na foz do rio Tiquié, no dia 27 
de fevereiro de 2007. 
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indígenas, as línguas e conhecimentos tradicionais, enviou para emergirem em diferentes 

Casas das Emergências do Uaupés e seus afluentes que ele mesmo preparou.  

 Os grupos que emergiriam no Tiquié, apenas cumpriram a ordem de Suniã Pãłãmĩ. 

Outros povos também seguiram para suas casas: os Tukano foram até à cachoeira de Ipanoré, 

médio Uaupés; os Dessano foram direto para a região do rio Papuri, onde emergiram; enfim, 

cada grupo viajou em direção a sua Casa da Emergência (Pamułiwi), em diferentes lugares da 

bacia do Uaupés. Enquanto nós, Tuyuka (Dohkapuała), fomos direto para a Casa da 

Emergência de Jurupari (Suniã Poeá). A cachoeira de Jurupari é a Casa Epiritual e Eísica da 

nossa Emergência. Isso demonstra, que nós, Tuyuka, não somos povos tradicionais e nem 

habitantes milenares do rio Tiquié. Somos outros.  

 Agora, vamos adentrar pelo rio Tiquié. Quem vai nos levar é a sua mãe. Ela poderia 

muito bem dizer, que é dona deste rio, porque os seus ancestrais emergiram nesse rio. Por 

razões machistas da tradição indígena do Uaupés e por ela ser mulher, a sua visão e direito 

milenar não seria respeitada e valoriada pelos homens grupos que hoje dominam o Tiquié. 

Esse é um erro histórico que nós, indígenas, precisamos mudar.  

   

 Depois da emergência, os Tuyuka habitaram na redondeza da cachoeira de 

Juruparia por milhares de anos. Quando perceberam que o aumento da densidade 

populacional interferia na qualidade de vida de seus membros, por falta de caça e pesca 

para o sustento de suas famílias decidiram se separar e migrar para as outras regiões do 

Uaupés e seus afluentes Caño Inambu e alto Tiquié, onde habitam até hoje. 

 No início das primeiras migrações Tuyuka, vários membros do subgrupo Tuyuka da 

Roça (Wehsé Dohkapuała) migraram junto com os demais sibs para o Caño Inambu e 

Tiquié. Os Tuyuka da Roça que não migraram na primeira vez, não foram porque eram 

independentes de outros sibs por possuírem seus próprios pajés (yaíwa, kumuã e 

mahsãkuła yaíwa) e bayaroa (mestres de cantos e danças tradicionais). Ter pajés e mestres 

em suas Casas Tradicionais (Bahsawihseri) era sinônimo de poder e independência 

política.  

Os Tuyuka da Roça possuiam seus próprios pajés, não precisavam da proteção 

espiritual, prevenção e cura de doenças dos pajés de sibs chefes, por isso não se juntaram 

aos primeiros migrantes Tuyuka; no entanto, sentiram-se abandonados pelos outros 

membros Tuyuka quando começaram enfrentar guerras intertribais e quando sofreram 

ataque mortal dos guerreiros Tatuyuo, que quase provou o desaparecimento da nossa 

família, da qual fazemos parte. Se tivessem sido totalmente exterminados, não estaríamos 

aqui sistematizando a vida Tuyuka.  
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 A seguir descrevemos a história de mobilidade do subgrupo Wehsé Dohkapuała, do 

igarapé Cabari, narrado pelo Avelino DUTRA (2007). É a primeira vez que se formaliza a 

história, dos Wehsé Dohkapuała, que estão espalhados em várias comunidades do rio 

Negro.  

  

Falei para você que a nossa Casa da Emergência, a nossa terra, o chão do nosso 

nascimento fica em Suniã Poeá, alto Uaupés, acima de Mitú, Colômbia. Lá é o nosso Pamułĩ 

Yehpá30 (local da nossa emergência), pamułĩ koã (lugar da emergência de nossos ancestrais), 

pamułĩ wai koãłĩ niã (fonte da nossa força espiritual). Daí que os nossos ancestrais migraram 

para o Caño Inambu (Boapu) levando quase todos os subgrupos Tuyuka.  

 Hoje, em Suniã Poeá, não existe mais nenhuma família Tuyuka. Os povos quem 

habitam naquele lugar são outros: os Sihtia (Siriano), Wayała (Yuruti), Kubewua (Kubeu), 

Sunã (Tatuyo), Edułia (Taiwano), Kawiria etc. 

 De Suniã Poeá, os Tuyuka migraram para o Boayá, Caño Inãmbu, Colômbia sob o 

comando de Uhtã Pinõ mahku Diatá Põłõ, Uhtã Pinõ mahku Diatá Yuhkułó, Uhtã Pinõ mahku 

Wehteri Basei, Uhtã Pinõ mahku Basei Diatá Yõłõ. Esses chefes traziam consigo os 

conhecimentos tradicionais do povo Tuyuka: rituais de pajelanças (yayiałe e kumuãłe), 

músicas e danças tradicionais (kapiwayá), instrumentos musicais tradicionais, rituais de 

Jurupari e seus instrumentos musicais, seus ornamentos e adornos tradicionais, o 

conhecimento milenar da construção de bahsawihseri (casas tradicionais). Após longa viagem 

se instalaram em Boayá (Caño Inambu), onde construíram a Bahsawi e se reproduziram por 

milhares de anos.  

 O Basei    Diatá    Yõłõ tem como fonte espiritual, a força de seu coração e alma na Casa da 

Emergência de Diasihti Mahkãwi. De acordo com a nossa tradição, o tuyuka que se chama 

Yõłõ deveria ser pajé (basei ou kumu). Outro tuyuka que chamamos de Uhtã Pinõ mahku 

Uhtãłõ tem a sua força espiritual e a força do seu coração e sua alma fundamentada na Casa 

da Emergência de Uhtã    Tuhtu    Mahkãwi (Casa da Pedra), em Belém, Pará.  

 Depois de vários anos em Caño Inambu (Boayá), alguns subgrupos migraram para o 

alto Tiquié. Os nossos pais Tuyuka da Roça (Wehsé Dohkapuała), da nossa família, não 

acompanharam a migração de nossos irmãos que foram para o Boayá e alto Tiquié. Entretanto, 

vários outos Wehsé Dohkapuała, que hoje vivem no alto Tiquié e seus afluentes, migraram 

junto com os primeiros subgrupos.  

 Já no começo, os primeiros sibs que migraram, deixaram-nos sós e nos abandonaram 

em Suniã Poeá. Os nossos pais, quando não quiseram acompanhá-los, não foram porque não 

dependiam da proteção espiritual de pajés (yaíwa, baserá e mahsãkuła yaíwa), de mestres de 

cantos e músicas tradicionais (bayaroa) de outros sibs e nem se consideravam seus servos. Por 

                                                 
30 Yehpá em Tuyuka significa chão, local, terra e região. 
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esse motivo histórico, hoje somos considerados e respeitados como chefes, detemos os 

principais conhecimentos dos rituais de pajelanças.  

Em Suniã Poeá ficamos sozinhos. Cansados de ficarem sós, os nossos pais decidiram 

mudar de lugar, quando então migraram para o lugar chamado Yé Tudi (barranco de Garça), 

localizado abaixo da comunidade de Ũmũ Kahsá (Japú), igarapé Japú, afluente do rio Papuri, 

Colômbia. Saimos do Uaupés para habitarmos na região do Papuri. 

 Em Yé Tudi, os guerreiros do povo Tatuyo mataram os nossos pais. Enquanto isso, 

todos os demais subgrupos Tuyuka já tinham migrado de Suniã Poeá → Boyá → Tiquié, onde 

atravessaram pela floresta. Nós, de Cabari, viemos pelo Uaupés, junto com os Tukano do 

subgrupo Pamõponã (filhos de Tatú). Por isso, podemos nos considerar netos dos Pamõponã, 

somos netos deles, porque as nossas avós eram tukanas de sib Tukano Pamõponã.  

Os guerreiros Tatuyo mataram os nossos pais em Yé Tudi. A região onde se instalaram 

era de domínio Tatuyo, mas não foi por disputa territorial que os Tatuyo exterminaram os 

nossos pais. Nós não éramos inimigos deles.  

Aconteceu o seguinte: naquela época, os Tatuyo guerreavam com os indígenas 

(pohterimahakãła) de Pirá-Paraná (Waíya), Colômbia. Para ir à guerra, os guerreiros Tatuyo 

viajavam pelo mesmo caminho onde os nossos pais construíram a nova Habitação Tradicional 

(Bahsawi).  Nossos pais não imaginaram que aquele caminho era utilizado pelos guerreiros 

Tatuyo. Nem sabiam se os Tatuyo estavam em guerra ou não com outros povos. Sem saber do 

conflito, decidiram construir uma grande Casa Tradicional (Bahsawi) na margem do 

varadouro. Aí, permaneceram por vários meses realizando festas tradicionais, danças de 

Kapiwayá, rituais de Jurupari e formando novos pajés (yaíwa, baserá e mahsãkuła yaíwa) e 

mestres de cantos e danças tradicionais (bayaroa). Não estavam preparados para uma guerra. 

Somente viviam felizes e alegres pela nova habitação, nova geração de prole que fortaleciam o 

subgrupo. 

 Nossos pais eram pajés (yaíwa, baserá e mahsãkuła yaíwa) e mestres de cantos e 

danças tradicionais (bayaroa) de primeiro nível.  Antes da matança, tínhamos dois yaíwa 

mestres: o Yuhkułó    Yaí e seu irmão caçula Buabi    Yaí    e muitos outros eram pajés baserá e 

mestres de cantos e danças tradicionais    (bayaroa). Os guerreiros chegaram ao local, à noite. 

Todos os membros do subgrupo estavam dentro da Bahsawi, descansando e dormindo após um 

evento tradicional constituído de rituais e cerimônias. Era de noite quando aconteceu o ataque. 

No ataque, os dois principais pajés yaíwa foram mortos junto com os demais membros 

(mulheres, rapazes, crianças etc.). Os guerreiros Tatuyo mataram quase todos os Tuyuka da 

Roça. Depois, incendiaram a Habitação (Bahsawi) e o que havia dentro dela.  

Naquele momento, praticamente perdemos quase todos os familiares e os instrumentos 

tradicionais que usávamos para nossa sobrevivência e rituais: os pajés (yaíwa, baserá e 

mahsãkuła yaíwa), os mestres de cantos e danças tradicionais (bayaroa), os adornos 

tradicionais, instrumentos musicais, conhecimentos tradicionais, nossos avós, tios, tias, 

cunhadas, primos, primas sobrinhos, sobrinhas etc.  
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 Nossos pais estavam totalmente despreparados para o confronto. E os tatuyuos 

aproveitaram essa situação. Os guerreiros Tatuyo somente atacaram os Tuyuka porque 

estavam sob o efeito do tabaco pajelado31 que se chamava Uhpi Munõłõ32, por isso não 

reconheceram que os nossos pais não eram seus inimigos. Esse tabaco tinha sido pajelado pelos 

pajés (yaíwa) Tatuyo para que seus guerreiros tivessem coragem na hora do combate e para 

que não reconhecessem como aliados quaisquer indígenas que não fossem Tatuyo. Por isso, 

para os guerreiros qualquer pessoa não-Tatuyuo que estivesse em seu caminho ou na sua 

frente era inimigo mortal.  

 Dentro da Habitação (Bahsawi) moravam aproximadamente quatrocentos Tuyuka da 

Roça (Wehsé Dohkapuała), entre adultos, jovens, crianças e mulheres. Durante a matança 

escaparam apenas dois meninos, que eram irmãos: Paótu de aproximadamente 11 anos de 

idade e seu irmão Pidiricu de oito anos de idade. O Paó de onze anos foi quem nos carregou nas 

costas pelas matas do rio Papuri, fugindo dos guerreiros Tatuyo.33 Foram os únicos 

sobreviventes da Bahsawi. Se os dois tivessem sido mortos, hoje, não estaríamos aqui contando 

nossas histórias e muito menos estaríamos morando aqui, no igarapé Cabari.  

 Por essas circunstâncias, viemos pelo rio Papuri → Uaupés → Tiquié até chegar ao 

igarapé Cabari. Não atravessamos pelas matas como outros Tuyuka do Tiquié. Maioria dos 

indígenas, que hoje habitam o Uaupés, os mais antigos, sabe da nossa trajetórica histórica de 

migração. Por isso, em hipótese alguma podemos dizer que chegamos ao Tiquié ou Cabari 

antes dos demais grupos indígenas, porque chegamos depois. 

Escute como os dois irmãos (Paó e Pidiricu) conseguiram fugir das garras dos 

guerreiros Tatuyo. Rapidamente o chefe da Habitação pegou os dois, levou para dentro da 

mata e pediu que fugissem para dentro da floresta. Depois o chefe retornou para dentro da 

casa para ajudar os demais Tuyuka quando foi atacado e morto. Os dois irmãos eram um 

dos principais meninos que se preparavam para serem futuros pajés.  Outras crianças não 

tiveram a mesma sorte, porque não deu tempo de eles acordarem e fugirem. Morreram 

junto com seus pais. Os dois tuyukinhas adentraram pela floresta, enquanto seus pais 

morriam e a Bahsawi era incendiada pelos guerreiros Tatuyo. Não tiveram coragem de 

retornar para ver se havia alguns sobreviventes e nem conseguiram olhar para trás, com 

medo de serem perseguidos pelos guerreiros.  

                                                 
31 Pajelado (vem de pajelar, da pajelança) é o termo que adoto para este trabalho. Pajelado tem mais ou 
menos o mesmo significado que benzido, de benzimento. Neste trabalho prefiro utilizar o termo pajelado que 
benzido, porque aproxima mais dos rituais de pajelanças dos povos indígenas do Uaupés. 
32 Uhpi Munõłõ é um tabaco pajelado para a guerra. Através do ritual de pajelança desse tabaco os indígenas 
se tornavam destemidos, corajosos e fortes diante de seus adversários, e não tinha pena de matar seus 
inimigos. Não sabemos se o efeito do ritual deixava os guerreiros em uma dimensão metafísica ou eles se 
transformavam em seres não-humanos, porque para eles não existia fome e distância. Hoje, talvez alguns 
povos ainda tenham domínio desse ritual, porque a maioria perdeu.  
33 Quando meu pai expressa nos carregou, ele se refere aos dois irmãos como fonte de nossa existência, que 
desde naquela época nós (Tuyuka da Roça de hoje) já existiamos dentro dos dois.  
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Naquele momento, as duas crianças não imaginavam que seriam os únicos 

sobreviventes da nossa família. O Paó carregava seu irmãozinho nas costas, que não 

conseguia andar e correr pela mata. Os dois ficaram tão desesperados que não conseguiam 

chorar. A única coisa que pensavam era fugir e encontrar outros parentes Tuyuka. Mal 

sabiam que naquelas redondezas não havia mais ninguém para nos socorrer, porque outros 

Tuyuka estavam longe de nós.  

 Depois de vários dias fugindo pela mata, sem direção e sem nenhum tipo de comida, 

Paó chegou ao povoado Wehkuserá Kopu (atualmente comunidade de Melo Franco), alto 

Papuri, comunidade dos Tukano Pamõponã, carregando seu irmãozinho nas costas. Estava 

cansado, enfastiado e com muito medo. Ao se aproximar da comunidade foram espiando aos 

poucos para ver quem eram as pessoas daquela comunidade, porque não conheciam ninguém. 

De repente, um dos Tukano percebeu que havia duas crianças entre as árvores com medo, que 

não eram da comunidade. Aproximaram-se dos dois e os convidaram para entrar na casa, onde 

os acolheram.  

 Os tukanos perceberam que algo desastroso teria acontecido com os dois ou com pais 

das crianças. Perguntaram por que os dois estavam aí sozinhos, sem os pais. Paó contou que os 

guerreiros Tatuyo mataram todos seus pais e queimaram a Bahsawi, que somente os dois 

conseguiram escapar do massacre, por isso estavam fugindo de Tatuyo e perdidos sem pais.  

 Daí em diante, os Pamõponã adotaram e criaram as duas crianças como se fossem seus 

filhos. Após vários anos morando em Wehkuserá Kó, os Tukano Pamõponã migraram para a 

comunidade de Dikohperi (atualmente a comunidade Chifre de Veado ou Suassuca), localizada 

na margem direita do Uaupés, abaixo da cachoeira de Ipanoré. Foi nessa nova comundiade que 

os dois cresceram e tornaram-se jovens sob a proteção e os cuidados dos Tukano Pamõponã. 

Com novos pais, as duas crianças Tuyuka aprenderam novos costumes, nova língua, porém 

nunca se esqueceram de vivenciar o ser Tuyuka.  

 Por nossa sorte, antes do massacre, os dois irmãozinhos estavam sendo preparados 

pelos nossos pais para se tornarem futuros pajés (yaíwa, baserá e mahsãkuła yaíwa) e mestres 

de cantos e danças tradicionais (bayaroa), ou seja, foram pajelados desde bebês para serem 

dois tipos de pajés.  Por terem sido bem preparados através dos rituais de pajelanças do 

coração, os dois (Paó e seu irmãozinho) cresciam sábios e inteligentes, que com o tempo se 

tornaram pajés (yaíwa, baserá e mahsãkuła yaíwa).  

 Os dois Tuyuka adquiriam e aprendiam os conhecimentos dos rituais de pajelanças 

através de sonhos, porque foram preparados para aprender daquela maneira. Atualmente, nós, 

Tuyuka da Roça de Cabari, perdemos esses conhecimentos, que possibilitariam um pajé (yaí e 

basei) aprender novos conhecimentos em sonhos, por causa da ação dos padres e freiras que 

chegaram aqui em Pari-Cachoeira e atrapalharam tudo. 
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 Depois que os dois se tornaram moços, os próprios Tukano Pamõponã deram as suas 

filhas para casarem com eles. Assim, mais uma vez, a nossa futura existência estava 

garantida. Os nossos conhecimentos tradicionais não corriam o risco de desaparecimento.  

Cansados de viver nas margens do Uaupés, os Tukano Pamõponã migraram para o rio 

Tiquié até chegar acima da ilha Pepiriñoã, médio Tiquié e junto com eles os dois já casados 

acompanhavam as mudanças de seus sogros. Em Pepiriñoã, não ficaram por muito tempo. Em 

seguida se mudaram para o Wahpapu, situado acima da cachoeira de Jabuti (Kuuwa), alto 

Tiquié. Depois de Wahpaa, os Pamõponã desceram o Tiquié e entraram no igarapé Cabari, 

onde viveram por alguns anos. Após alguns anos no Cabari, decidiram sair do lugar e 

entregaram o igarapé, as cachoeiras, os lugares de caça e pesca aos seus genros e netos 

Tuyuka, ou seja, entregaram aos nssos pais. Assim, o igarapé Cabari ficou sob a nossa 

responsabilidade. Por isso, somos os verdadeiros responsáveis e donos desse igarapé.  

 Meu filho! Foi assim que chegamos aqui no igarapé Cabari, onde até hoje moramos. No 

entanto, antes de se instalar em Mercês, habitamos em váiors lugares do igarapé e seu 

afluente [Miñoã (Cabari) e Peya]34 . Antes de nós já moravam na cabeceira do igarapé, em 

Hołika Puałi Ponãpu, (estirão de milho), outros Tuyuka da Roça que hoje moram em Coração 

de Maria (ver mapa 01mapa 01mapa 01mapa 01). Esses nossos tios migraram pela floresta junto com os primeiros 

Tuyuka. Atualmente, muitos deles migraram para outras regiões e cidades como Santa Isabel 

do rio Negro, Barcelos, rio Castanha (afluente do Tiquié, situado na margem esquerda), São 

Gabriel da Cachoeira etc. Dividiram-se por causa de brigas internas.   

Os nossos pais quando chegaram ao igarapé Cabari econtraram esses nossos parentes 

casados com as mulheres Hupda da cabeceira desse igarapé. Por esse motivo, alguns dos 

cunhados deles são Hupda. Os Hupda são avós deles. Outras mulheres com quem se casavam 

eram as Barasana.   

 

1.3.3 O ser Uhtãpinõmahku 

  

 Ser Uhtãpinõmahku significa ser Dohkapuałayu, ser Tuyuka, filho de Uhtã Pinõ. 

O povo Tuyuka faz parte de um grande complexo cultural do Uaupés, onde cada povo tem 

suas próprias regras, denominações, sua língua e seus costumes. Para melhor exprimir o ser 

Tuyuka, levanto três questões que ajudarão a entender esta apresentação: O povo Tuyuka é 

patrilinear ou matrilinear? Quando os filhos são Tuyuka e quando não são? Os Tuyuka 

podem se casar entre si ou não?  Como é feita a escolha de marido e mulher? Os Tuyuka 

são Tukano ou Tuyuka? 

                                                 
34 Peya é afluente do Cabari, que fica aproximadamente a 1 hora de Mercês, se for de canoa remando. 
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 De acordo com Professora Dra. Carmen Silva JUNQUEIRA (1999), cada sociedade 

define seus próprios princípios, que dão sentido a sua existência. Veja como a autora 

destaca: 

 

Desde o nascimento, a pessoa aprende regras de conduta, formas de expressão, 
língua adotadas no contexto em que vive. Pelo que sabemos até o presente, 
nenhum elemento cultural passa de uma geração a outra através de mecanismos 
genéticos, biológicos. O ser humano é, assim, moldado pela sociedade e 
assimila sua cultura desde o nascimento.35  

 

 As famílias Tuyuka começam transmitir seus conhecimentos tradicionais, logo 

depois do parto. Primeiro, quando o benzedor realiza o ritual de benzimento do coração 

começa situar a criança neste mundo terreno; segundo, quando os pais se comunicam 

oralmente com a criança, explicando quem são seus familiares, mesmo que ela ainda não 

fale ou entenda como gente adulta, mas já armazena informções em sua mente que servirão 

quando for adulta; terceiro, na infância, adolescência e juventude ensinam aos seus filhos, 

como caçar, pescar, trabalhar na roça; transmitem algumas histórias tradicionais e 

principalmente as regras tradicionais de convivência do grupo; dizem com quem devem se 

casar ou não casar; orientam quem são seus avôs e avós, pais, tios, primos para que todos 

saibam “considerar”36 entre si, com respeito, os membros do grupo e também de outros 

povos com quem mantém relações de parentesco. 

 O ser Tuyuka se fundamenta na vivência e observância de normas tradicionais 

definidas e transmitidas pelos pais aos seus descendentes, desde o nascimento. Em seguida 

apresentamos alguns aspectos essenciais que se constituem e diferencia o ser Tuyuka de 

outros povos indígenas do Uaupés.  

 Segundo pajés Tuyuka, o Uhtãpinõmahku (o Tuyuka) para ser Tuyuka deve 

obedecer a regra de patrilinearidade e os princípios que regem a existência do povo. Os 

Tuyuka “traçam sua descendência e ascendência somente [...] ‘através dos indivíduos do 

sexo masculino’”37. Assim, “filhos e filhas recebem o nome do pai, mas somente os filhos 

o trasmitem a sua prole. Isso significa que o nome é trasmitido indefinidamente pela linha 

masculina [...]”38.   

                                                 
35 Carmen JUNQUEIRA, 1999, p. 23-24. 
36 Considerar no contexto Tuyuka, significa reconhecer o outro, que pode ser tanto tuyuka como de outros 
povos, quem é seu avô, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, cunhado, cunhada etc. Saber quem é esse outro é 
fundamental na hora de saudar e acolher uma pessoa em sua casa, porque, assim, a outra pessoa se sente 
valorizada e acolhidad como membro da família. 
37 Ernest Lester SCHUSKY, 1973, p. 38. 
38 JUNQUEIRA, 1999, p. 29. 
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 Os sujeitos deste estudo sutentam que só deve ser um uhtãpinõmahku ou uma 

uhtãpinõmahkõ se o pai for um Dohkapuałayu (Tuyuka). Não importa se o homem Tuyuka 

esteja casado com uma tukana, tariana, hupda, japonesa, italiana, alemã, barasana, russa 

etc. O que a tradição milenar reza é que o homem é Tuyuka e, logo, seus descendentes 

serão Uhtãpinõponã (Tuyuka). Da mesma maneira que o homem Tuyuka tem seus filhos 

tuyukas, o hmem tukano, dessano, tariano, wanano, barasano também tem seus filhos que 

seguem a sua linhagem. Assim, continuará existindo para sempre o povo Tuyuka e os 

demais povos do alto rio Negro. A Tabela 03 demonstra a regra que vale para todos os 

povos indígenas do alto rio Negro que vivenciam os princípos de patrilinearidade.  

 

Tabela 03. Sistema de patrilinearidade Tuyuka. 

 

Casamento 

 

Prole 

Pai Mãe Menino Menina 

Tuyuka Baniwa Tuyuka 

Tuyuka Bará Tuyuka 

Tuyuka Barasana Tuyuka 

Tuyuka Desana Tuyuka 

Tuyuka Daw Tuyuka 

Tuyuka Hupda Tuyuka 

Tuyuka Karapanã Tuyuka 

Tuyuka Kubeo Tuyuka 

Tuyuka Kuripaco Tuyuka 

Tuyuka Makuna Tuyuka 

Tuyuka Miriti-tapuya Tuyuka 

Tuyuka Pira-tapuya Tuyuka 

Tuyuka Siriana Tuyuka 

Tuyuka Taiwana Tuyuka 

Tuyuka Tatuya Tuyuka 

Tuyuka Tukana Tuyuka 

Tuyuka Tuyuka Tuyuka 

Tuyuka Wanano Tuyuka 
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Tuyuka Yuhupe Tuyuka 

Tuyuka Yuruti Tuyuka 

Tuyuka Tariana Tuyuka 

Tuyuka Werekena Tuyuka 

Tuyuka Yanomami Tuyuka 

Tuyuka Não-indígena  Tuyuka 

  Fonte: informações do autor. 
 
 

 A Tabela 3 é uma referência para entender e respeitar o sistema de patrilinearidade 

Tuyuka e dos grupos indígenas do alto rio Negro. Para os indígenas desta região, não é 

aceitável que quaisquer indivíduos venham achar que ser índio do alto rio Negro é por 

mera opção de vida ou porque nasce dentro de uma Terra Indígena demarcada e 

homologada.  

 Esta é uma das regras tradicionais observda e obedecida rigorosamene por cada 

membro do povo Tuyuka. Diferente dos descendentes de homem Tuyuka, a prole de uma 

mulher Tuyuka não são considerados Uhtãpinõponã (Tuyuka). A mulher Tuyuka pode 

casar com tariano, hupda, barasano, cearense, maranhense, espanhol, italiano, português, 

africano, japonês, não importa quem seja seu marido, porém seus filhos não serão 

considerados Tuyuka. Os filhos da mulher Tuyuka pertencerão a linha masculina do 

esposo.39 Nenhuma mulher Tuyuka poderá ousar em transgredir os princípios do povo até 

que o próprio grupo decida mudar as regras tradicionais, que é possível, porque são leis 

humanas, mas não tão fácil. 

 Outra questão relevante para a compreensão de estudiosos dos povos do Uapés é 

sobre o ser Tuyuka e Tukano. Até hoje, os autores não-indígenas (pehkaasã) que estudam 

os grupos do Uaupés, quando se referem aos grupos do tronco lingüistico Tukano, os 

chamam de tukanos. Neste estudo deixamos bem claro o pensamento do povo Tuyuka 

sobre essa consideração.  

 Sab-esse que cada povo tem seu próprio nome tradicional que deve ser respeitado e 

valorizado. Os grupos criados na Casa da Emergência de Ohkó Diawi podem até fazer 

parte do tronco lingüístico “Tukano”, mas nem todos podem ser chamados de tukanos, 

porque existe apenas um grupo Tukano (Dahsea). Os Uhtãpinõponã ou Dohkapuała 

(Tuyuka) não são tukanos e, portanto, não podem ser chamados de tukanos; os Wanano são 

                                                 
39 As regras de casamento Tuyuka são detalhadas no item 1.3.5 desta dessertação.  
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Wananos e não Tukano; os Desano são Desano e não Tukano, os Tatuyo são Tatuyuo e 

não Tukano etc. Isso significa que o que existe no Uaupés são Tukano, Dessano, Tuyuka, 

Barasano, Hupda, Wanano Karapanã etc. Por essa razão, os Uhtãpinõponã são 

Uhtãpinõponã ou Dohkapuała, ou Tuyuka, ponto final.  

 O grupo Uhtãpinõponã é constituído de homens e mulheres que buscam 

constantemente vivenciar e construir seus conhecimentos tradicionais. O povo é 

constituído de pessoas flexíveis ao processo de transformação de sua cultura e ao processo 

de apropriação de novos valores de sociedades diferentes. Como quaisquer outros grupos 

indígenas enfrentam desafios internos e externos de relações sociais e políticas.  

De acordo com Prof. Dr. Rinaldo Sérgio Vieira ARRUDA (1999): 

 

[...] as sociedades tradicionais também comportam desigualdades, hierarquias e 
tensões, seja nas relações entre os sexos, seja em termos de classes de idade, de 
hierarquização de grupos de parentesco, etc. E, como todas as outras 
sociedades, são todo o tempo atingidas por acontecimentos nos planos do seu 
ambiente natural, das relações com outras sociedades, das contradições 
resultantes das relações entre seus membros, da deterioração de seus órgãos 
sociais, e das configurações latentes que procuram realizar-se. [...]40 

  

 Entre os Tuyuka, a hierarquia social e o domínio de conhecimentos tradicionais se 

constituem um dos principais fatores de conflitos internos. O ser Tuyuka não se reduz 

apenas em saber construir uma habitação tradicional (Bahsawi), em conhecer e praticar as 

danças de tradicionais de Kapiwayá, falar a língua Tuyuka ou ser reconhecido como 

especialista em construção de canoa etc. Esses fatores representam muito pouco para quem 

é Tuyuka. O ser Tuyuka vai além da mera aparência, significa vivenciar a alma Tuyuka e 

vivenciar o ser humano de contradições, de “ordem e desordem”, de embates e 

consentimentos. A alma Tuyuka são os pajés (yaíwa, basera, mahsãkuła yaíwa) os mestres 

de cantos e danças tradicionais (bayaroa) que vivem em harmonia e conflitos constantes.  

 Veja em seguida, a narração de meu pai (2007) a partir de sua experiência do ser 

Tuyua e ser pajé Tuyuka como “paradoxo da política: poder e liberdade”.  

  

 Depois que os primeiros membros do grupo emergiram para este mundo terreno, 

ocorreu divisão do povo em sibs. Os 14 sibs Tuyuka são descendentes dos primeiros 14 irmãos 

Tuyuka. Os que hoje se consideram primeiros chefes Tuyuka descendem do irmão maior, o 

primeiro na ordem da emergência. Dessa maneira os sibs Tuyuka intermediários e os sibs 

                                                 
40 Rinaldo Sérgio ARRUDA, 1999, p. 35. 
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menores descendem a ordem da emergência dos primeiros Tuyuka. É como se em uma família 

existissem 14 irmãos, cada irmão tivesse sua prole, seus netos. Foi assim que os sibs surgiram. 

Os nomes de subgrupos Tuyuka são apelidos, como por exemplo: Béroa, Wihsehtira, 

Miñoã Dohkapuała, Ohpaya Dohkapuała, Dahsiá Mehtãragã, Uhtãmiñałãponã, Buabiponã, 

Kanuyã Dohkapuała e os Dahsiá Pahkała, Kanuya Dohkapuała, Ohkó    Kahpea, Wehsé 

Dohkapuała etc. Esses não são nomes tradicionais. No começo, os nossos ancestrais eram 

irmãos, filhos de Uhtãpinõ. Só tinham um nome Uhtãpinõponã. O nome Dohkapuała também é 

um apelo que os Tuyuka se apropriaram. Se não tivéssemos dividos em subgrupos, seríamos 

apenas chamados de Uhtãpinõponã ou Dohkapuała. Por causa da divisão em sibs, que o grupo 

está dividido e, muitas vezes, as nossas relações familiares são constituídas de diferenças entre 

chefes e servos.   

Os primeiros irmãos maiores, que depois se tornaram chefes de sibs, destacavam-se por 

serem pajés [yaíwa, mahsãkuła yaíwa (mestres dos rituais de Jurupari), baserá] e mestres de 

cantos e danaças tradicionais (bayaroa). Durante as migrações, cada subgrupo era comandado 

por um chefe e mais outros irmãos menores, que também tinham seus própiros chefes sábios 

como seus irmãos maiores, mas não eram muito respeitados e valorizados.  

 Até hoje, o chefe que é sábio, que cuida bem de seus irmãos e seus servos, não deixa 

que se afastem de seu comando e sua liderança. Por exemplo, os nossos familiares, que 

moravam em Mercês, no igarapé Cabari, dividiram-se e se espalharam para outras regiões do 

Brasil e Colõombia, por que, talvez, nós não somos tão sábios como os demais Tuyuka que 

conseguem unir seus irmãos.  

 Nós, de Mercês, do igarapé Cabari, depois que os missionários chegaram em Pari-

Cachoeira, destruímos as nossas casas de tradicionaiss (as bahsawihseri), queimamos os 

nossos adornos tradicionais (Mã poałi), destruímos os nossos instrumentos sagrados do ritual 

de Jurupari e também estamos esquecendo, aos poucos, os rituais de pajelanças. Foi isso que 

também acontecia com os nossos pais, quando ainda viviam juntos dentro das casas 

tradicionais (bahsawihseri) com seus irmãos. Os mesmos fatos que ocorreram com nossos pais, 

estão acontecendo conosco, porque não conhecemos mais os principais rituais de pajelanças que 

serviriam para manter as famílias unidas.  

 Algumas comunidades Tuyuka ainda possuem pajés e benzedores comuns que 

conhecem esses rituais. Nós, do Cabari, também tínhamos pajés (yaíwa, baserá, mahsãkuła 

yaíwa) e mestres de músicas e danças tradicionais (bayaroa), a figura do chefe tradicional 

(bayá). Apesar de perdermos os pilares de conhecimentos tradicionais, devemos nos orgulhar, 

porque somos descendentes dos mais importantes pajés (yaíwa, baserá, mahsãkuła yaíwa) e 

mestres bayaroa do povo Tuyuka. Nós, Wehsé Dohkapuała do Cabari, não somos quaisquer 

Tuyuka. Nossos pasi eram baserá, kumuã.  Tinhamos pajés que conheciam os rituas de 

pajelanças com os vegetais (tõkó Basei), pajés dos rituas de pajelanças do local de habitção 

tradicional (yehpałi Basei), pajés dos rituais de tinturas tradicionais (wé yuhku Basei), pajés 

dos rituais de pajelanças dos potes de barro (suhtupału õhpu) utilizados para armazenar 
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caxiri, pajés Mihsiñã õhpu (...), pajés dos rituais de Jurupari (Minĩpoa pohsetiri õhpu). No 

passado constituíamos os verdadeiros pajés dos rituais de Jurupari (mahsãkuła yaíwa). 

Ninguém dizia que éramos à-toas.  

 Alguns de nossos irmãos Wehsé Dohkapuała eram, sim, “à-toas”41, porque os pais deles 

não eram como os nossos, por isso, até hoje, seus filhos seguem essa linhagem. Desde o início, a 

nossa família não era assim não. Ninguém brinca com a gente. Somos chefes e maiorais como 

todos os demais subgrupos, que se consideram chefes. Os Tuyuka do Tiquié, desde os de Miñõ 

Bułó (Trinidad, Colômbia) até os de São Pedro, os que são pajés (yaíwa, baserá, mahsãkuła 

yaíwa) e mestres de cantos e danças tradicionais (bayaroa) conhecem e sabem quem eu sou, e 

quem foram nossos pais. Talvez, só os Béroa de Boayá (Caño Inambu, Colômbia) que não 

conhecem quem eu sou, porque nunca cheguei a conversar com eles. Aqui em Pari-Cachoeira 

há uma família de Béroa, no entanto não sabem praticamente nada. Para piorar, nem sabem 

falar a língua Tuyuka, só falam Tukano.  

 Aqui vou falar um pouco sobre a minha relação com os Tuyuka de São Pedro, do alto 

Tiquié: antes e hoje. Conheço os Tuyuka mais velhos, dos novos não tenho muita noção o que 

sejam.   

 O pai (chefe) dos Tuyuka de São Pedro se chamava Ernado. Um dia, fui até a sua 

comunidade para conversar com ele. Sabia quem era ele e o que representava para o povo 

Tuyuka. Não era um Tuyuka comum ou qualquer. Era um chefe, um sábio, um pajé (basei, 

mahsãkuła yaí) e mestre de cantos e danças tradicionais (bayá). Tinha sua Habitação 

Tradicional (Bahsawi) sob seu domínio e seus servos Tuyuka. Era uma pessoa respeitada, 

tanto pelos chefes e não-chefes Tuyuka como por outros povos da região, no entanto ele não 

respeitava seus irmãos menores, era um homem muito arrogante. Por ser o primogênito do 

subgrupo Ohpaya    Dohkapuała, o segundo subgrupo mais importante dentro da hierarquia 

Tuyuka, considerava-se acima de quaisquer outros Tuyuka, com exceção de Béroa, que estão 

acima dele. Por isso, achava-se superior aos demais Dohkapuała (Tuyuka). 

 Depois desse meu irmão Ernandu nunca mais conversei com seus filhos. Não sei como 

eles são. Além disso, depois de seu falecimento a nossa relação com alguns Tuyuka de São 

Pedro mudou. Apesar de ser arrogante, meu velho irmão sabia conversar conosco, por que era 

um sábio, um mestre e pajé (basei). O que vou contar aqui são coisas que fazem parte do ser 

pajé (basei) Tuyuka, de fatos que correm na relação entre os pajés e mestres de cantos e danças 

tradicionais. É uma experiência de vida singular, que, geralmente, acontecem dentro de casas 

tradicionais (bahsawihseri) entre os que são pajés (yaíwa, baserá, mahsãkuła yaíwa) e chefes 

(bayá). Não são discussões que ocorrem em quaisquer lugares, com quaisquer pessoas que não 

tenha conhecimentos tradicionais, ou pelo menos não deveria acontecer. 

 Antes de viajar à São Pedro, chamei o meu pai, Vicente Dutra, para comunicar que no 

dia seguinte viajaria à São Pedro para conversar com meu irmão Ernando. Como havia 

                                                 
41 “À-toas” no sentido de não deter conhecimentos profundos dos rituais de pajelanças, os rituais de Jurupari  
e cantos e danças tradicionais. 
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decidido, saí da nossa comunidade Mercês bem cedinho, de canoa, para chegar em São Pedro 

na parte da tarde. Logo que cheguei, fui direto à Casa Tradicional (Bahsawi) do meu irmão 

Ernando, onde fui bem acolhido. Não sabia que a comunidade estava em festa, realizando 

rituais de cantos e danças. Depois que entrei na Bahsawi, meu irmão me convidou para sentar 

e, em seguida, ofereceu uma lata de ipadu e um tabaco.  

 O objetivo de minha ida à São Pedro era conversar e conhecer um pouco mais sobre a 

nossa origem, sobre os rituais de pajelanças, e sobre as nossas relações internas como Tuyuka. 

Naquela época, eu era novo e recém-casado, por isso muitos velhos do alto Tiquié achavam que 

não conhecia nada de pajelanças ou histórias do nosso povo, porém eu ouvia e aprendia 

constantemente as nossas histórias tradicionais com meu pai, Vicente Dutra, e outros meus 

tios, ou seja, não era tão bobinho e ingênuo como alguns pensavam ao meu respeito. Mesmo 

novo já era arrojado, interessado em aprender mais rituais de pajelanças, não tinha medo de 

perguntar, falar ou errar.  Desde o início sempre fui esperto e interessado em aprender apenas 

os rituais de pajelanças. Infelizmente, nunca interessei em aprender músicas tradicionais, 

porque achava que isso não era tão importante quanto os rituais de pajelanças. 

 Quando entrei na Casa (Bahsawi), encontrei muita gente bebendo caxiri, conversando e 

dançando, mas não queria saber o que os outros estavam fazendo. O meu interesse era 

aprender conhecimentos tradicionais do nosso povo com meu irmão Ernando. Meu irmão 

convidou para sentar em um cantinho da Casa (Bahsawi), onde começamos a conversar. No 

começo, meu irmão explicou sobre a história dos Béroa e seus servos. Nessa conversa 

expressou que os Tuyuka de Trinidad eram seus servos, eram rabos e servos de Béroa. Só para 

você entender como tratávamos ou, às vezes, tratamos outros irmãos do mesmo grupo, que 

consideramos menores. Essas palavras são apenas um exemplo de como eram, de como são e 

de como serão as nossas relações internas, porque isso não acabará de uma hora para outra. 

Por causa desse tipo de conversas que os nossos pais discutiam, brigavam e as famílias se 

separavam. 

 Depois, o Ernando contou a história de origem do seu subgrupo e em seguida destacou 

o seguinte: Eu sou assim (yu biró bia hĩwĩ); estou com todos os meus conhecimentos 

tradicionais e a minha casa tradicional (Bahsawi) que herdei de meus pais; e para você, meu 

irmãozinho, como é a sua história? (Mã baiāã hĩwĩ, mu, deebitó mupereha hĩwĩ yuré?).  

 Eu estava dentro da casa dele. Ele era o segundo maior chefe do povo Tuyuka e poderia 

falar o que bem quisesse, porém não me intimidei com sua petulância e respondi o seguinte: 

Meu irmão! Como você é nosso irmão maior, vim aqui para perguntar e aprender os rituais de 

pajelanças e as histórias do nosso povo. Não vim aqui para ser humilhado por ninguém, até 

porque nenhum Tuyuka chefe ou não pode ousar em querer humilhar, poruqe desde o começo, 

os meus pais nunca dependeram de vocês que se consideram chefes. 

 Antes de conversar com quaisquer pajés (basei ou yaí) Tuyuka, perguntei ao meu pai 

com quem poderia conversar sobre as nossas tradições. Meu pai aconselhou que deveria 
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procurar meu irmão Ernãdu, por isso fui até ele com toda confiança, respeito e consideração, 

não porque ele era chefe e sim porque era um sábio, conhecedor de nossas tradicições. 

 Continunado a nossa conversa continuei argüindo: Eu vim até aqui contar para você a 

nossa situação em Mercês, que não está bem; vim pedir a sua orientação.  

 Ele respondeu o seguinte: acredito que seu pai já ensinou sobre isso.  

 Quando disse isso, respondi: Eu não sei sobre isso. Nunca sentei com meu pai para 

conversar sobre essas questões.  

 Aí, ele disse: Claro! Você não deve saber sobre as nossas tradições.  

 Na verdade, com essas palavras, quis dizer o seguinte: Como você vai saber se não é 

chefe como eu. Eu sei os conhecimentos tradicionais do povo Tuyuka, porque sou chefe e você 

não é chefe.  Quando entendi a intenção do meu irmão de querer humilhar, pelo fato de não 

pertencer a elite Tuyuka, a minha cabeça esquentou. Daí em diante a nossa conversa não 

prestou mais, naquele momente senti humilhado e partir para reação verbal quando 

começamos discutir em tom mais agressivo e em voz alta. 

 Para nós, pajés (yaíwa e baserá), os motivos de nossas discussões são esses, desde a 

origem do nosso povo. A pessoa que ainda tem seu pai vivo deve se esforçar para ouvir e 

aprender bem sobre as nossas histórias e rituais tradicionais. Deve aprender para não ser 

humilhada pelas pessoas que se acham mais sábia que os outros ou por quem se acham 

“chefes”.  

 O Ernando continou: Meu irmãozinho! Ouço dizer que você está espantando todos os 

seus familiares de sua comunidade. Isso deve estar acontecendo porque você não sabe os 

principais rituais de nossos antepassados, que servem para unir as famílias de uma 

comunidade. Quando ouvi isso, a discussão esquentou mais ainda, porque não aceitei que 

continuasse humilhando somente porque fazia parte de um sib menor. Esse tipo de conversa já 

não era mais conversa de um pajé (basei). Aliás, não são conversas de um pajé (basei), porém 

discussões como essas é normal acontecer.  

Os sábios discutem e brigam por causa de conhecimentos tradicionais, dos rituais de 

pajelanças, rituais de cantos e danças de kapiwayá, rituais de Jurupari etc. Um bayá discute 

com outro bayá; um mahsãkuła yaí discute com outro mahsãkuła yaí; um basei discute, briga 

com outro basei. É assim que são as coisas, ou pelo menos deveria ser se observássemos com 

mais rigor as nossas tradições.  

 Depois, que meu irmão Ernando provocou, gritei com a uma voz agressiva: Para você 

também está acontecendo a mesma coisa. Você não deveria estar falando assim comigo, porque 

é nosso segundo irmão maior do povo Tuyuka. Em vez da ignorância e arrogância, deveria 

orientar como posso proceder para unir meus familiares.  Você acaba de afirmar que vive com 

seus servos, que tem sua casa tradicional (Bahsawi) e vivencia os rituais tradicionais do nosso 

povo. Apesar de ser um chefe, nesse momento, debaixo de sua casa, você é incapaz de 

apresentar quem é seu sobrinho, seu neto, membros do grupo Oypaya Dohkapuała. O que vejo 

aqui, meu irmão, não são Tuyuka, são pessoas de outros povos: Aůhĩrã e Peõłã. Esses que são 
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seus irmãos maiores e menores? Vejo que as únicas pessoas que você consegue unir dentro de 

sua Casa (Bahsawi) não são Tuyuka. Não diga que apenas eu que espanto meus irmãos, 

porque com você acontece a mesma coisa. Você e eu estamos na mesma situação. Saiba que não 

sou um Tuyuka que você pode brincar e humilhar! Você que se diz sábio e chefe diga por onde 

veio? Qual é a sua história de origem? E eu, por onde vim? Será que vim do outro mundo, ou 

emergi no lugar diferente? Agora, diga se é assim ou não?  

 Meu filho! Essas coisas são assim. Para um Tuyuka que se diz sábio e menospreza os 

outros membros do grupo, você pode fazer essas perguntas. Todavia para ter segurança 

naquilo que vai afirmar, quem tem pai e avô tem que ouvir e aprender os conhecimentos 

tradicionais do nosso povo. Caso contrário, você será dominado e manipulado pelas pessoas que 

conhecem mais que você.  

 Um pajé basei, conhecedor dos rituais de pajelanças conversa somente com outro sábio, 

que pode ser de quaisquer grupos indígenas, através da força do ritual de pajelança. Por 

exemplo, eu sou Uhtãpinõmahku (Tuyuka) Diatá Yuhkułó42. Os ancestrais Tuyuka que 

fortalecem o a minha força espiritual são: primeiro é o Uhtãpinõmahku Diatá Yuhkułó; ; ; ; 

segundo, , , , o Uhtãpinõmahku Diatá Yõłõ; terceiro, o Uhtãpinõmahku Uhtãłõ; quarto, o Paó. . . . 

Através dessas forças espirituais que eu, como pajé basei, converso com quaisquer pajés (yaí e 

basei). 

 Durante a discusão com meu irmão Ernando, fiz mais perguntas, tais como: Então, e 

eu, que você considera seu irmão menor, seu rabo, como fiquei na história de Suniã Pãlãmi, na 

Casa da Emergência de Diasihti Mahkãwi, em Ohkó Diawi e em Suniã Poeá? Diga se você é 

realmente diferente de mim. Nohkõłõ mu tukeñaĩ, mu wihseri pohsé, wihseri pohseré 

mahkẽrẽ bahseré, wihseri pehti mahkẽ? [Quantas coisas você pensa e sabe sobre sua 

Bahsawi, sobre os rituais de pajelanças e de todos os conhecimentos que se constitui uma casa 

tradicional (bahsawi?)]. Contudo, não soube responder o contrário e nem provar que viemos de 

lugares diferentes, porque temos chefes e servos uma única origem. 

  

Pelo fato um achar que é superior que o outro, a relação interna do grupo Tuyuka é 

composta de rivalidade, arrogância e conflito. A concepção do ser chefe e servo cria diferença 

social, política e cultural. Outra coisa que aumenta as diferenças e brigas familiares é o fato de 

alguns Tuyuka conhecerem mais profundamente os rituais de pajelanças e músicas e danças 

tradicionais do que outros membros. Por esses motivos, os Tuyuka constituem um povo 

polarizado. Talvez, nunca será um grupo totalmente unido, porque isso faz parte do ser 

Tuyuka, do homem Tuyuka como ser de relações.  

   

 

 

                                                 
42 Diatá Yuhkułó é nome Tuyuka. 
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1.3.4 A importância do nascimento de uma criança 

   

 O nascimento de uma criança para os Tuyuka tem uma importância histórica e 

sagrada similar à emergência de grupos indígenas nos tempos imemoriais. O significado do 

evento ultrapassa a dimensão Tuyuka, dos povos indígenas do Uaupés e do ser indígena. É 

um evento histórico que determina o chão, o lugar, a casa, a região de uma pessoa. A partir 

dos princípios tradicionais o indígena e o não indígena terão a liberdade e o direito de 

defender os seus direitos originais: este é o meu lugar; este é o meu chão; esta é a minha 

terra tradicional; sou desta região. 

 Para Avelino DUTRA (2007), “o parto é equivalente a nossa história de origem 

quando Suniã Pãłãmĩ criou os humanos em Ohkó Diawi e a Kahpi Suniã deu a luz no 

igarapé de Sangue (Diia), localizado no alto Uaupés, abaixo de Mitú, Colômbia. O evento 

é similar os eventos milenares da emergência dos povos indígenas em várias Casas das 

Emergências materializadas em vários lugares deste continente. 

 Em seguida, apresentamos os fundamentos da importência do nascimento de uma 

criança na visão Tuyuka de acordo Avelino DUTRA (2007):  

  

 Hoje, afirmar que aqui é a minha terra; aqui é meu lugar; eu sou daqui; meus 

antepassados eram daqui; eu nasci aqui neste lugar, tem um grande significado e uma 

importância cultural e política inquestionável. As pessoas que defendem esses direitos têm 

razão, porque estão fundamentadas na história de origem dos povos indígenas do Uaupés.  

 Além de nós, Tuyuka, outros indígenas que vivem nesta região do Tiquié, também 

defendem os seus direitos de ser indígena ou pertencer uma terra: nós somos de Pari-

Cachoeira; somos de São Pedro, de Cunuri, Bela Vista, Trinidad, São Domingos etc; somos 

daqui e nascemos aqui, porque as nossas mães nos deram a luz neste lugar; os nossos cordões 

umbilicais estão enterrados neste chão. Por esses motivos, os indígenas que nascem aqui no 

Tiquié são daqui, esse direito é inquestionável.  

 Para nós, Tuyuka e outros indígenas do Tiquié, aqui é a nossa Pamułĩ Yehpá (o chão do 

nosso nascimento e da nossa emergência). As pessoas que nasceram aqui na comunidade de 

Pari-Cachoeira, em Iauaretê, Taracuá, em São Gabriel da Cachoeira ou em outra comunidade, 

ou cidade devem se orgulhar que aquele é seu chão, sua terra. Para nós, da nossa família, o 

chão do nosso nascimento fica na comunidade Mercês, igarapé Cabari, aí é a nossa terra 

(Pamułĩ Yehpá), lugar onde os nossos cordões umbilicais estão enterrados.  

 O nosso Pamułĩ Yehpá (chão de nossa emergência) é aonde a nossa mãe pariu e em 

seguida cortou e enterrou o cordão umbilical (sumuãperodá tá kó yałiyehpá). O chão onde foi 

enterrado o cordão umbilical que determina de onde nós somos. Esse cordão tem a força 
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espiritual de todos os nossos ancestrais pajés (yaíwa, baserá, mahsãkuła yaíwa) e mestres de 

cantos e danças tradicionais (bayaroa). É Isso que dá direito e segurança para o futuro de uma 

criança, porque quando se tornar adulta estará ciente do direito que tem da terra onde nasceu. 

O evento do nascimento corrobora de a uma pessoa afirmar: eu sou desta terra, é aqui que 

crescerei, morarei, viverei com meus familiares e procriarei, porque aqui que o meu cordão 

umbilical está enterrado.  

  

 Para contribuir na reflexão sobre a importância do nascimento de uma criança, 

levantamos uma questão talvez uma pouco mais delicada: o nascimento de uma criança 

não-indígena dentro de uma área indígena. Suponhamos de repente, ou por acaso, uma 

criança não-indígena nasça dentro de uma Terra Indígena (TI) demarcada e homologada. 

Uma realidade que já é comum na região do alto rio Negro e em outras regiões do Brasil. 

Diantes da realidade que os povos indígenas do alto rio Negro vivenciam, apresentamos 

três questionamentos que seria necessário uma análise e estudo mais aprofundado: 1) A 

criança que nasce dentro de uma TI demarcada e homologada é indígena ou não é 

indígena? 2) Qual será o grau de pertencimento da criança com terra onde nasceu?  

 Na concepção Tuyuka e dos grupos do Uaupés, origináios da Casa da Emergência 

de Ohkó Diawi, a criança de pais não-indígenas (pai e mãe) se nasce dentro de uma área 

indígena não será considerada indígena, porque seus pais não são indígenas; uma criança 

de pai indígena e mãe não-indígena, que nasce dentro de uma Terra Indígena será indígena, 

porque o pai é indígena; uma criança de pai não-indígena e mãe indígena, ela não será 

indígena, porque tem que seguir a linhagem do pai e não da mãe. 

 O nascimento de uma criança não-indígena tem o mesmo significado que o de uma 

criança indígena. Uma criança que nasce dentro de uma área indígena, deverá ser acolhida 

pelos indígenas e considerada daquele lugar, daquela terra e habitação. Se a criança não-

indígena um dia quiser retornar para morar definitivamente na Terra Indígena onde nasceu 

terá os mesmos direitos e deveres como quaisquer outras crianças indígenas, no entanto 

respeitando os princípios que regem os povos do alto rio Negro; conviver com os 

indígenas, assimilar suas tradições e costumes, e se tornar um de seus parentes. 

  

1.3.5 Parentesco 

  

 Os Dohkapuała, criados junto com outros povos do Uaupés na Casa da Emergência 

de Ohkó Diawi por Suniã Pãłãmĩ, emergiram na cachoeira de Sunã Poeá, acompanhados 
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de seus futuros parentes, com os quais conviveriam neste mundo terreno. O sistema de 

parentesco dos Uhtãpinõponã se fundamenta na história de origem dos povos Uaupés.   

 Os Tuyuka compartilham o mesmo sistema de parentesco de outros grupos do 

Uaupés, porque têm a mesma origem e os mesmos princípios de patrilinearidade. Esse 

sistema rege e fortalece a convivência familiar interna e externa do grupo. Através dessa 

convivência os Tuyuka compartilham os conhecimentos tradicionais, aprendem a 

diferenciar os parentes próximos e distantes, e respeitam as diferenças culturais. 

 O tuyuka REZENDE (2007)43 mostra a importância cultural da “teia de parentesco” 

como um dos fundamentos para que as relações familiares se tornem fatores de harmonia e 

equilíbrio social e político entre os grupos da região Uaupés. Segundo autor:  

 
O parentesco aprofunda o sentido de serem irmãos e irmãs, filhos e filhas do 
mesmo pai ancestral; respeito, amor e valor da vida dos parentes; valorização 
das riquezas, roças trabalhos, músicas, danças, conhecimentos, sabedorias, 
benzimentos, ritos, mitos histórias, artesanatos; aprende-se a conhecer outras 
etnias; a ajudar aos outros em suas necessidades; fortalece aos familiares da mãe 
e do pai: tios, tias, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, avôs, avós... Todos 
eles merecem respeito e valorização de acordo com a consideração que se 
aprende. Para esta vivência há necessidade conhecer a constituição dos 
relacionamentos étnicos e interétnicos. 

  

 A lógica de parentesco Tuyuka se fundamenta nos princípios da exogamia 

lingüística, virilocalidade, patrilinearidade e do casamento preferencial. Nenhum homem 

Tuyuka pode casar com uma mulher Tuyuka. Essa é uma regra inviolável observda com 

rigor pelos membros do grupo sob pena de sofrer conseqüências sem precedências.    

 O casamento é um aspecto essencial para manter as relações de convivência 

familiar, alianças políticas e culturais entre os Tuyuka e os não-Tuyuka. Os parentes são 

tanto do lado paterno, consanguineos, como do lado materno, afins. Outra coisa pertinente 

é o significado de maior ou menor, que se refere ao irmão do mesmo pai e da mesma mãe e 

obedece às regras hierárquicas do grupo. 

 Os Tuyuka tratam seus parentes com as seguintes nominações44: 

 Iniciamos pela segunda geração ascendente, que serve tanto para os avós paternos e 

maternos: pahkuuku, ñehkuuku e ñehku (avô) e pahkookó, ñehkõõkó e ñehkõ (avó). O 

avô e avó também são chamados de pahku (pai) e pahkó (mãe), respectivamente. Veja em 

seguida termos de referência do grupo Tuyuka: 

                                                 
43 REZENDE, 2007, p. 57-58. 
44 Os termos referenciais de parentesco do povo Tuyuka foram apresentados pelo meu irmão tuyuka Justino 
Sarmento REZENDE (2007: 58). Aqui reafirmo as denominações apresentadas por ele, e acrescento mais 
outras. O sistema de parentesco Tuyuka não é somente isso, há muitas coisas a serem aprofundadas.  
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 - termos de referência: pahku ou páhku (pai) e pahkó ou páhko (mãe); bugu (tio), 

buuku ou buguku (se forem tios mais velhos); e bugó (tia) ou bugookó (se for uma tia 

velha); buhku (meu esposo ou meu velho) e buhkuó (minha esposa ou minha velha);  

  - termos referenciais para filhos (ponã): mahku (filho) e mahkõ (filha); 

 - terceiro termos de referência: mehku (tio ou sogro) ou mehkõ (tia ou sogra); 

 - termos referenciais e vocativos: sõwu (irmão maior) e yu bai (meu irmão menor), 

sõwõ (irmã maior) e yu bayió ou bairó (minha irmã menor); 

 - termos referenciais primos paralelos matrilaterais: pahkó mahku (quando é 

homem) e pahkó mahkõ (quando é mulher); 

 - termos referenciais aos primos cruzados bilaterais: mehku mahku (filho do tio) e 

mehku mahkõ (filha do tio); mehkõ mahku (filho da tia) e mehkõ mahkõ (filha da tia); 

 - termos referenciais para afins virtuais (primos cruzados) e tornam afins reais 

(cunhados): teñu (primo) e buibagó (cunhada); buibagu ou buibu (cunhado) e buibagó 

ou buibó (cunhada); 

 - termos referenciais para o filho e filha, sobrinho e sobrinha: mahku (filho ou 

sobrinho) e mahkõ (filha ou sobrinha); somahku ou sõwu mahku (filho do (a) irmão (ã) 

maior) e somahkõ ou sõwõ mahkõ (filha do (a) irmão (ã) maior); bai mahku ou baiku 

(filho do irmão menor) e bai mahkõ ou baikõ (filha do (a) irmão (ã) menor); bayió 

mahku o bairó mahku (filho da irmã menor) e bayió mahkõ ou bairó mahkõ (filha da 

irmã menor); numiõ mahku (filho da irmã) e numiõ mahkõ (filha da irmã); mahku 

numõ (mulher do filho, mulher do sobrinho ou nora) e mahkõ (sobrinha, nora); 

 - termos de referências para neto e neta: pãłãmĩ (neto) e pãłãmeõ (neta); mahku 

(neto) e mahkõ (neta). 

 Conhecer bem esse sistema de parentesco significa para os Tuyuka respeitar e 

valorizar de maneira conveniente os membros do grupo e de outros povos. Os considerados 

parentes avós, pais, tios, primos, irmãos não são apenas do povo Tuyuka, ou somente do 

lado paterno e materno, também são de outros povos. Os Tuyuka aprendem as referências 

nominais de tratamento desde crianças quando são ensinadas pelos pais para saber quem 

pode ser chamado de pahkuuku (avô), pahkookó (avó), pahku (pai), pahkó (mãe), sowu ou 

baiāã (irmão maior ou menor), sõwõ ou bairó (irmã maior ou menor), yaíwa, baaserá, 

mahsãkułayaíwa (pajés) e mestres de músicas e danças tradicionais (bayaroa) etc.  

 O indígena que não conhece o sistema de parentesco de seu grupo, além de não 

saber tratar corrretamente seus parentes, corre o risco de namorar, ou namorar parentes do 

mesmo grupo.  Entre os indígenas do Uaupés, há casos onde os membros do mesmo grupo 
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já se casaram entre si. Para evitar que haja incestos dentro do grupo, os Tuyuka proucuram 

ensinar bem aos seus filhos quem é quem dentro e fora do grupo. Dessa maneira vivenciam 

a singularidade do ser Tuyuka. 

 

1.3.6 Casamento 

 

Os Uhtãpinõponã, desde a sua origem, convivem entre si como se fossem irmãos e 

irmãs de sangue. Destacamos mais uma vez, um tuyuka não pode se casar com uma 

tuyuka, porque é da mesma etnia. Não importa se são de diferentes sibs ou não. A regra é 

clara, rígida e controlada pelos pais. Pelo menos até agora não se tem notícia que 

aconteceram incestos. Se um dia por acaso isso venha ocorrer, talvez o grupo demore a 

absorver o fato, porém não poderão desertá-los, porque não faz parte das regras 

tradicionais do povo.  

Entre alguns grupos do Uaupés, há membros do mesmo povo que se casaram 

tukano com tukana, tariano com tariana; contudo, de uma maneira geral, as famílias 

procuram evitar que isso ocorra. Como o “amor entre o homem e a mulher não tem 

fronteiras”, essa regra muitas vezes é “quebrada”. Os velhos (sábios tradicionais), os 

guardiões dos princípios e conhecimentos tradicionais indígenas, ficam entristecidos e 

decepciondos com fatos que infrigem as normas milenares; sentem-se impotentes em 

interferir diretamente nas relações interpessoais que não estão no alcance deles. 

Outra regra tradicional do povo é a regra do casamento. Um homem Tuyuka 

quando casa, tem obrigação e dever de levar a sua esposa para sua comunidade de origem, 

ou construir uma nova habitação fora de seus pais e sogros, porque a regra de 

virilocalidade, por tradição, é exigida pelo grupo. O homem não pode morar no povoado e 

nem na casa de sogros e sogras.  

A mulher Tuyuka, por sua vez, tem que seguir os passos de seu marido, isto é, tem 

que viver na comunidade de seus sogros, ou em uma nova habitação com a sua família 

recém constituida. O que não deve é a mulher conduzir o homem para casa de seus pais. A 

uxorilocalidade é proibida, porém nem sempre é respeitado devido às cisrcunstâncias que a 

pessoa se encontra.  

Entre algumas famílias indígenas o rigor da observância da virilocalidade torna-se 

até radical. Os Tuyuka constituem um dos povos mais rigorosos quando se trata dessa 

norma. Na prática, o contato com a sociedade envolvente modificou a concepção indígena 

do Uaupés que são mais flexíveis quando se trata de virilocalidade.  
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 Entre os Tuyuka que moram nas aldeias, geralmente, a escolha de esposas para os 

filhos, ainda é feita pelos pais do rapaz, porém muitas coisas já não são vivenciadas como 

era antes do contato com os não-indígenas. As transformações culturais e apropriação de 

novos valores são cada vez mais evidentes e intensas dentro do grupo, fatos que ingerem 

no modo de vida Tuyuka até na escolha de esposo e esposa.  

 Antigamente, os pais tinham “total” controle sobre seus filhos, pois eram quem 

decidiam com quem o filho deveria se casar.  Um dos fatores que ajudavam no sucesso do 

casamento era quando a moça interessada pelos pais do rapaz fosse filha de alguma uma 

parenta do grupo próxima da família. O casamento se caracterizava como uma forma de 

retribuição ou troca de mulheres. A escolha da moça era feita a partir de características que 

a qualificavam ao interesse da família do rapaz e da comunidade: ser trabalhadora, alegre, 

acolhedora, ter capacidade realacionamento interpessoal, capacidade de convivência em 

grupo.  

Ser filha de uma família de sib considerado chefe, ou ser filha de pajés e mestres de 

cantos e danças tradicionais, aumentava mais ainda o interesse e apreço de uma família ou 

grupo para o casamento. Muitas vezes o poder do status social e aliança política que estava 

em jogo, porém nem sempre os pais do rapaz de sibs menores conseguiam as moças de 

famílias de destaque ltural e cpolítica, porque os pais das moças preferiam ver suas filhas 

casadas com filhos de outros chefes ou de famílias de linhagem de pajés e mestres de 

cantos e danças tradicionais. 

Na hora de pedir a moça para o casamento, o rapaz não estava presente. Os pais 

(pai, mãe, tios etc.) do rapaz que viajavam vaté a comunidade onde a moça se encontrava. 

Quando chegavam à casa dos pais da moça, logo depois da saudação, já diziam 

diretamente aos pais da menina que estavam aí para pedir a filha deles para o casamento do 

filho. Naquele momento, a moça não tinha nenhum direito de dizer sim ou não. Se seus 

pais consentissem com o pedido, a menina era obrigada a viajar com os pais do rapaz, 

mesmo sem saber se o futuro marido é bonito, feio, de boa índole, de boa conduta ounão. 

Nem sempre os pais da moça aceitavam o pedido da família do rapaz. Esse tipo de atitude 

provocava conflitos e desavenças entre as famílias indígenas, que juravam vinganças. Nem 

sempre os pais dos rapazes conseguiam mulheres para seus filhos.  

 Outra preferência observada pelos Tuyuka acontecia entre os pajés (yaíwa e 

baserá) e mestres de músicas e danças tradicionais (bayaroa) que preferiam o casamento 

de seus filhos com as filhas de outros pajés (yaíwa, baserá) ou bayaroa de outros grupos 
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para facilitar a prática dos rituais de pajelanças da nova pessoa que entrava para fazer parte 

do grupo.45  

Os povos do Uaupés têm suas próprias nominações tradicionais e milenares, que 

fortalecem a constituição do ser indígena de cada grupo e diferem na forma de pajelar o 

coração e alma de seus memmbros. Os rituais de pajelanças dos nomes Tuyuka são 

diferentes dos Tukano, Desano, Wanano etc. A preferência de casamento entre pajés, de 

um lado facilitava esse aspecto, porém, por outro lado, era uma forma de discriminação e 

desconsideração com relação às famílias que não eram descendentes de pajés e bayaroa.    

 Atualmente, algumas dessas normas tradicionais começam perder sua importância 

entre alguns povos da região. Para os Tuyuka, a proibição do incesto ainda constitui uma 

regra inviolável, no entanto várias normas tradicionais sofreram adaptações devido as 

transformações culturais que ocorreram no contanto com a sociedade envolvente. Hoje, 

uma moça Tuyuka pode escolher seu pretendente para casar e preterir se não gostar do 

rapaz.  

 Percebemos que a mulher Tuyuka começa ter mais liberdade para escolher seu 

futuro esposo. Aos poucos ela faz valer sua importância dentro do grupo. Para demonstrar 

seu direito de escolha, quando não gosta de um rapaz já diz na “cara” de seus pais: não 

obriguem casar com o rapaz, porque não gosto dele; se vocês obrigarem a casar, fugirei do 

rapaz e de vocês. E elas fogem mesmo. Enquanto isso, o homem Tuyuka também começa 

criar coragem na hora de pedir moça em casamento e aos pais dela, fatos que raramente 

ocorriam no passado. 

 Outra mudança que ocorre entre os homens e as mulheres Tuyuka é o fato de terem 

se apropriados de costumes vivenciados pelos não-indígenas (pehkaasã), como por 

exemlo, o namoro, noivado e casamento (civil e religioso), dimensões que antes não 

faziam parte do ser Tuyuka. As primeiras duas fases (namoro e noivado) raramente são 

cumpridas e o casamento civil e religioso já é realidade, por três motivos: primeiro poque a 

Igreja obriga; segundo para tira documentos e ser recohecido como cidadão brasileiro ou 

colombiano; e terceiro para fins de aposentadoria.  

Entre os Tuyuka não existia festa ou ritual de casamento específico. Hoje, os pais 

do rapaz já promovem festa de casamento com comida, bombons, bolos, presentes, danças 

de forró, brega e merengue, caxiri, cachaça e vinhos. Os Tuyuka se apropriam de novos 

valores culturais, sociais, políticos, econômicos e religiosos.    

                                                 
45 Esta informação foi transmitida por meu pai Avelino DUTRA (2007) e documentada por mim.  



 91 

1.4 Vida cultural e religiosa46  

    

 Este item se divide em três subtítulos: habitação e os chefes; as festas; e o 

significado da terra47. Nos três itens, buscamos mostrar duas coisas: primeira a realidade 

cultural e religiosa dos indígenas Tuyuka e dos demais grupos do Uaupés, antes e depois 

da chegada de missionários na região; segunda a importância e o significado que a vida 

cultural e religiosa representa para os pajés, e demonstrar o que é religião e o que não é 

religião na concepção Tuyuka.  

 

1.4.1 Habitação, chefes e pajés 

   

 Para tratar sobre esses dois aspectos da vida Tuyuka, apresentamos dois momentos 

históricos (antes e depois da chegada de missionários) para entender a situação atual do 

grupo. Em alguns momentos ultrapassaremos o contexto Tuyuka, até porque a estrutura e o 

fundamento histórico de habitção e o sistema de chefia do grupo são os mesmos de outros 

grupos originários da Casa da Emergência de Ohkó Diawi.  

  

 a) Antes da chegada de missionários 

 

 A habitação tradicional Tuyuka se chamava Bahsawi ou Bahsariwi, que significa 

casa de rituais, casa de danças, casa de festas tradicionais, casa de confraternização, casa 

de alegria, casa de vida, casa da criação de seres humanos etc. O espaço da Bahsawi era 

habitado por diversas famílias distribuídas de acordo com a hierarquia do sib. O local da 

Habitação Tradicional (Bahsawi) se chamava Mahkã48 (povoado, comunidade etc.). 

                                                 
46 Há vários autores pehkaasã (não-indígenas) que se destacam nos estudos da vida cultural e religiosa dos 
povos do Uaupés e alto rio Negro que ajudam entender como aconteceu o processo de destruição de tradições 
indígenas, tais como: STRADELLI (1890, 1964); KOCH-GRÜNBERG (1903-1909)João BALZOLA 
(1916); João Monsenhor Pedro MASSA (1928); RODON (1945); SOUSA (1959); LAMUS (1959); 
MARCHESI [Boletin Salesiano, Ano XXIV, no 4 e Ano XXVI, no 6 (1930, 1927)]; Giovanni MARCHESI 
(1975); Lúcia Hussak Van VELTHEM (1975); Darcy RIBEIRO (1977); Antônio GIACONE (1949);  Sílvia 
Maria Schumuziger CARVALHO (1979); Eduardo GALVÃO (1979); Curt NIMUENDAJÚ (1982); Aloisio 
CABALZAR & Carlos Alberto RICARDO (1989); Ana Gita de OLIVEIRA (1992); Berta G. RIBEIRO 
(1995); Renato ATHIAS (1995); Nilton Cezar DE PAULA (2005), Robin M. WRIGTH (2005) etc.  
47 Uma das bibliografias Tuyuka que ajuda a entender a importância da terra para os indígenas é a obra 
AEITU; FOIRN; ISA (2001). 
48 Mahkã em tuyukasignifica povoado, aldeia, comunidade e cidade. 
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 De acordo com a história de origem dos povos indígenas do Uaupés, a primeira 

Bahsawi49 dos povos do Uaupés foi construída pelo ser espiritual Yałebo, irmão caçula de 

Suniã Pãłãmĩ, na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, localizado em uma ilha do baixo 

Uaupés, hoje, em frente a comunidade de São Tomé, por ordem do próprio irmão Suniã 

Pãłãmĩ. Segundo Avelino DUTRA (2007), “Yałebo não construiu a Bahsawi de Ohkó 

Diawi sozinho. Para construir juntou ttodos os seres aquáticos, terrestres e aves da região, 

os quais contribuíram com vários tipos de materiais para construção da casa que se tornou 

o centro da criação dos povos indígenas do Uaupés”.  

 Depois que a Yałebo construi a Bahsawi, Suniã Pãłãmĩ partiu da Casa da 

Emergência de Diasihti Mahkãwi direto para a Casa da Emergência de Ohkó Diawi, aonde 

chegou para realizar o ritual da criação de novos grupos indígenas que povoariam o 

Uaupés. Quando chegou em Ohkó Diawi viu que a Bahsawi estava pronta para o ritual e a 

festa de criação. Antes de iniciar o evento, Suniã Pãłãmĩ primeiro realizou os rituais de 

proteção espiritual da Bahsawi (dos caibros, dos caranãs, dos esteios, travessões etc); ritual 

de pajelança chão da Bahsawi; ritual de pajelança dos cochos de caxiri; ritual de pajelança 

de caxiri (bebida alcóolica indígena, derivada de mandioca); ritual de pajelança dos potes 

de kahpi; ritual de pajelança de adornos, de plumagem (Mãpoá) e de instrumentos musicais 

que usaria durante a festa.  Para realizar os rituais de pajelanças da Bahsawi e do chão da 

Bahsawi, Suniã Pãłãmĩ utilizou wehté (breu preto), em seguida defumou dentro e fora da 

casa para proteger espiritualmente a Nova Habitação. 

 É dessa forma que Suniã Pãłãmĩ iniciou a festa de criação dos povos indígenas do 

Uaupés para prevenir e proteger a Bahsawi de Ohkó Diawi contra as más intenções de seu 

irmão Muĩpũłĩ Pinõ, que pretendia destrui-la (ver item 1.2.2 desta dissertação) e de outros 

seres como Waí-Mahsã que também poderiam atacar. Ao realizar esses rituais, Suniã 

Pãłãmĩ estava antecipando e mostrando de que forma o pajé baasei humano realizaria os 

rituais após a emergência de seu povo para proteger a Bahsawi; ou seja, demostrou como o 

pajé basei deveria proteger a Bahsawi e seu grupo. 

 Após realizar os rituais de pajelanças, Suniã Pãłãmĩ iniciou o ritual da criação de 

seres humanos. Suniã Pãłãmĩ criou pajés (yaíwa e baserá e mahsãkuła yaíwa); criou 

mestres de músicas e danças de tradicionais (bayaroa). Aos pajés (yaíwa e baserá e 

mahsãkuła yaíwa) transmitiu os rituais de pajelanças; aos mestres bayaroa transmitiu os 

rituais de cantos e danças tradicionais; transmitiu o conhecimento de produção de 

                                                 
49 O detalhe da construção está descrito na história de origem Tuyuka. 
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instrumentos musicais indígenas e de adornos tradicionais. Ainda no meio da festa, 

enquanto os novos humanos, pajés e mestres bayaroa bebiam caxiri e kahpi, comiam ipadu 

e fumavam tabaco, cantavam e dançavam as danças de Kapiwayá, Suniã Pãłãmĩ transmitia 

os conhecimentos tradicionais necessários para a sobrevivência de seus descendentes na 

superfície terrestre.   

 O fato de grupos indígenas terem a mesma origem e o mesmo criador, as habitações 

tradicionais (Bahsawihseri) tinham estruturas físicas e estilos quase iguais. O ritual de 

prevenção e proteção da habitação era único, o que diferenciava no ritual era a língua. As 

diferenças estruturais se delinearam ao longo do tempo, quando os próprios grupos 

modificaram o formato das casas tradicionais. As modificações ocorreram porque alguns 

conhecimentos milenares foram perdidos, no entanto o significdo espiritual da Bahsawi 

continuava a mesma.  

 A casa tradicional recebeu a denominação de Bahsawi, porque foi construída para 

festejar e comemorar atavés de músicas e danças tradicionais a criação de seres humanos. 

O chefe tradicional era o Bayá. Desde a criação, o Bayá recebeu a incumbência de ser 

chefe da Bahsawi. Ele foi criado por Suniã Pãłãmĩ para liderar, coordenar e promover a 

união das famílias de uma Bahsawi. Cabia ao Bayá organizar e planejar a vida e o sustento 

das famílias indígenas que moravam na Bahsawi. A denominação Bayá não era um simples 

título que os chefes tradicionais recebiam. O Bayá era mestre de cantos e danças 

tradicionais, um sábio de conhecimentos tradicionais. Para ser chefe o Bayá teria que 

pertencer a uma linhagem de sibs chefes e demonstrar valores humanos que qualificassem 

a capacidade de liderança para não por risco existência do grupo.   

Os pajés Yaí e Basei (ou Kumu) não foram criados por Suniã Pãłãmĩ para serem 

chefes de uma Bahsawi. Eles tinham outra função. O pajé Basei foi criado para ser o 

principal responsável para realizar os rituais de prevenção e proteção da Bahsawi, do 

espaço geográfico da Bahsawi, das bebidas (caxiri e kahpi), comidas, dos adornos, 

instrumentos musicais e dos membros que compunham a Bahsawi. Ao realizar esses 

rituais, o pajé Kumu revivia os rituais que Suniã Pãłãmĩ realizou na Casa da Emergência de 

Ohkó Diawi, quando criou os grupos indígenas do Uaupés.  

O pajé Basei também foi criado para ser o principal protetor e segurança espiritual 

do Bayá, o chefe da Bahsawi. A vida do Bayá chefe dependia do pajé Basei. Por isso, o 

Basei responsável em defender a vida do chefe e de outros membros não podia ser 

qualquer pajé. Existiam vários pajés baserá dentro de uma Bahsawi, mas o escolhido tinha 
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que ser o melhor, o mais sábio, o pajé conhecia os principais rituais de habitação. Nem 

todos os pajés baserá tinham domínio dos principais rituais.    

 O pajé Yaí também não era responsável direto pelos rituais de pajelanças da 

Bahsawi e muito menos preparado para dar segurança ao Bayá. A função dele era de 

prevenção e cura de doenças que punham em risco a saúde indígena (mais detalhes ver 

capítulo 3 desta disseração). A vida Tuyuka sempre foi constituída e sustentada por esses 

três pilares de conheimentos tradicionais: o Bayá chefe, o pajé Basei e pajé Yaí. No 

passado foram as figuras mais importantes para a construção de um mahkã (povoado), das 

casas tradicionais (bahsarewihseri) e para a existência do grupo.  

 A Bahsawi constituía o centro mais importante de relacões de convivência entre 

diferentes povos da região. O Bayá promovia periodicamente festas tradicionais de danças 

de Kapiwayá, rituais de Jurupari e realizava dabucuri. O dabucuri (em Língua Geral) era 

evento tradicional realizado nas Bahsiwihseri por chefes de sibs para oferecer grandes 

quantidades de alimentos (frutas, peixes, caças etc.) para chefes de outras Bahsawihseri. 

Era uma demonstção de agradecimento e retribuição. O evento representava momento de 

partilha e confraternização familiar e intertribal. Os participantes bebiam caxiri, fumavam 

tabaco e, somente alguns homens [os chefes e os bayás (mestres de danças tradicionais)] 

bebiam a kahpi. As mulheres não bebiam kahpi porque eram proibidas. As festas duravam 

aproximadamente 24 horas sob a liderança do Bayá (chefe tradicional).  

Ser chefe de uma Bahsawi significava ter poder, prestígio e respeito. O Bayá que 

dirigia uma Bahsawi representava a materialização do poder espiritual Ohkó Diawi, isto é, 

ser dono de uma Bahsawi era sinônimo de poder. Os eventos culturais significavam 

demonstração de sabedoria e de poder político de sibs que se consideravam chefes.  
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b) Após a chegada de missionários 

 

Foto 05. Igreja Sagrado Coração de Jesus, Missão Salesiana de Taracuá, Uaupés, 2007.  

 
  Fonte: Maurício Torres, 2007. 

 

Foto 06. Igreja São Miguel, Missão Salesiana de Iauaretê, alto Uaupés, 2007. 

 
 Fonte: Geraldo Ferreira Veloso, 2007. 
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Foto 07. Igreja Dom Bosco, Missão Salesiana de Pari-Cachoeira, alto Tiqué, 2007. 

 

 Fonte: acervo do autor, 2007. 

 

 Foto 08. Centro comunitário da Vila Aparecida, Pari-Cachoeira, 2007. 

 

 Fonte: acervo do autor, 2007. 
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Foto 09. Bahsawi Tuyuka, Puerto Colômbia, alto Tiquié, 2007. 

 
  Fonte: acervo do autor, 2007. 

 

 Os antigos padres (payiá) que chegaram à região do Uaupés mudaram o cenário 

cultural das populações indígenas quandos impuseram e coagiram a destruição das Casas 

Tradicionais (Bahsawihseri); obrigaram os pajés (yaíwa, baserá e mahsãkuła yaíwa) e os 

mestres de músicas e danças tradicionais (bayaroá) abandonarem a vivência dos rituais de 

seus antepassados.  

 Os missionários católicos destruíram as Bahsawihseri. Depois, obrigaram os 

indígenas construírem casas individuais. Os padres achavam que a Casa Tradicionai 

(Bahsawi) representava o lugar de orgias, do culto ao diabo, lugar de sujeira, de imundice, 

de promiscuidade, por isso a chamaram de “maloca”.  Por causa da do preconceito 

religioso e imcompreensão Católica, a Bahsawi foi substituída por centenas de capelas e 

igrejas em todas as comunidades indígenas do Uaupés, cada uma tendo como padroeiros 

santos, santas e Nossa Senhora (Auxiliadora, Aparecida, Guadalupe etc.). A concepção do 

ser indígena foi substituída pelos princípios cristãos. 

 Os pajés (yaíwa, baserá e mahsãkuła yaíwa) e mestres bayaroa foram substituídos 

por um éxercito de catequisas que até hoje dirigem os ritos cristãos. Em lugar dos rituais de 

pajelanças e danças tradiccionais, a maioria vivencia as orações cristãs: Pai Nosso, Ave 

Maria, Salve Rainha, Creio em Deus Pai, Terços etc.; realizam festas de padroeiros; 
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organizam novenas; entoam cânticos cristãos e criam músicas cristãs através das línguas 

indígenas; traduzem a Bíblia para diversas línguas nativas etc; enquanto isso, os pajés e os 

mestres bayaroa correm o risco de desaparecimento e junto com eles os conhecimentos 

tradicionais.   

 Os mestres bayaora que antes eram chefes tradicionais das casas tradicionais 

(bahsawihseri) perderam sua autoridade para os “Capitães” que eram escolhidos pelos 

representantes do Serviço de Proteção ao Índio (S. P. I.) e pelos missionários que 

comungavam com a política do Estado nacional. Com o fortalecimento do movimento 

indígena do rio Negro, os capitães foram substituídos pelos chamados líderes comunitários 

ou líderes gerais. 

 Apesar do impacto e os efeitos da ação missionária, os Tuyuka ainda consideram os 

fundamentos históricos de uma mahkã (comunidade), de uma Bahsawi, de pajés e mestres 

bayaroa como marcos espirituais, sagrados e vivos. Por isso, constroem as casas 

tradicionais (Bahsawihseri) para reviverem os rituais de seus ancestrais. Para tuyuka 

REZENDE (2007)50 as habitaçõs tradicionais “revitalizam e fortalecem a língua, os cantos 

e danças. Criam e recriam os sentimentos de unidade, diversidade [...]”.  

 Os antigos padres tentaram destruir a essência do ser indígena, porém não 

conseguiram destruir tudo, porque na concepção dos sujeitos desta pesquisa a Bahsawi 

ainda representa o centro da vida; significa a casa de festas tradicionais, dos rituais de 

pajelanças; é o lugar da alegria e da felicidade; é o local de reavivamento e renovação de 

energia e força espiritual de seus ancestrais; representa a presença viva das forças 

espirituais de seus ancestrais. Os Tuyuka constroem novas Bahsawihseri, porque há 

motivações e razões cosmológicos que os impulsionam a vivenciar suas tradições.  

  

1.4.2 As festas 

  

 Os Tuyuka quando realizam festas tradicionais revivem os rituais e as cerimônias 

realizadas por Suniã Pãłãmĩ, na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, A Bahsawi Tuyuka é 

o palco de festas tradicionais. É o lugar onde se bebe caxiri ou kahpi. Sabemos que os 

povos do Uaupés foram criados no meio da festa dentro da Bahsawi de Ohkó Diawi. 

Durante a festa de criação, os novos seres humanos beberam caxiri de batata, de 

cará branco e preto, de milho, de cana etc; comeram ipadu e fumaram tabaco; tocaram os 

                                                 
50 REZENDE, 2007, p. 89. 
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instrumentos musicais: cariço (perułi), caracóis (suã), ossos de veados (ñamã koãłĩ), 

cabeças de veado (ñamã dupułi), cascos de jabuti (kuware), ossos de anta (weru hĩrĩkoãłĩ), 

flautas de taboca (tõrõłĩpawu), flautas de pã pequenas (seruru hĩrepawu) e instrumentos de 

Jurupai e japurutu etc.  

 Segundo Avelino DUTRA (2007), os instrumentos musicais, os cochos de caxiri 

(peyuru duhkali), o caxiri (peyuru), breu (wehté), ipadu (patu) e tudo que seria utilizado 

durante a festa foram pajelados por Suniã Pãłãmĩ antes da festa de criação: 

 

 [...] Wi titoa, ku Yalebo kułẽ ñakou tiyisa. Tukẽñałiyu, mahku ahté, ahté kahpi 

maniyu, niyu ahté patu, munõ, peyuru, uhh!. Aniã mahsãkułaha pehtiya: dahsea yała niãdará, 

winã yała niãdará, dohkapuała yała niãdará, waimahkãła yała niãdará, kuã aniã pawałaya 

niãdará, koneã yała niãdará, ohkotimahkãłã yała niãdará, peõła yała niãdará, nipehtirá nirã 

ti’iya anõłẽ. Dé tiró tuokołomẽ ni’iró [...].    

  

 [...] Depois que terminou de construir a Bahsawi, o Yałebo esperou somente a chegada 

de seu irmão Suniã Pãłãmĩ. Já estava tudo pronto para a festa. Meu filho, a única coisa que 

não tinha dentro da casa era kahpi. O ipadu, tabaco e caxiri, hu, tinha demais. Também 

existiam muitos seres espirituais (mahsãkula). Durante a festa alguns mahsãkula foram 

transformados em seres humanos por Suniã Pãłãmĩ para serem chefes de grupos indígenas: 

Tukano, Desano, Tuyuka, Tariano, Wanano, Maku etc. Na festa estavam todos os tipos de 

seres imagináveis da região do Uaupés. O som dos instrumentos musicais soava tão alto que 

tornava impossível de se aproximar para ver o que acntecia em Ohkó Diawi.  

   

 Foi durante o evento de criação dos grupos humanos que Suniã Pãłãmĩ criou a 

primeira mulher indígena do Uaupés, que se chamava Kahpi Suniã Mahkõ (filha de Kahpi 

Suniã). O termo e a bebida Kahpi se origiou dessa mulher. A Kahpi Suniã Mahkõ realizou 

o primeiro parto entre as mulheres indígenas do Uaupés, no qual deu a luz o Kahpi Suniã. 

O sangue do parto que se transformou em bebida kahpi, que os seres espirituais 

consumiram durante a festa e se embriagaram.  

 A tradição de beber kahpi em rituais de cantos e danças tradicionais nas Casas 

tradicionais significa reviver um pouco da história de origem na Casa da Emergência de 

Ohkó Diawi. Após milhares de anos da primeira festa tradicional em Ohkó Diawi, é 

possível entender que “Os cantos e danças cerimoniais servem para dar a vida à 
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comunidade. Antes, durante e depois os benzedores protegem o ambiente para que tudo 

ocorra bem. Os Tuyuka sempre procuram viver com intensidade estas cerimônias [...]”51. 

 Os cantos e danças tradicionais Tuyuka, denominados de kapiwayá, não são 

conhecimentos exclusivos do povo Tuyuka. Todos os grupos que foram criados na Casa da 

Emergência de Ohkó Diawi receberam esse canhecimento que, infelzimente, ao longo da 

história de contato com os missionários, muitos esqueceram e perderam os valores 

culturais. Entretanto, hoje, além dos Tuyuka, alguns povos do Uaupés ainda vivenciam 

esses rituais.  

Em seguida, destacamos os principais cantos e danças tradicionais vivencidados por 

alguns Tuyuka, descritos por tuyuka Higino TENÓRIO (2003) e citado por REZENDE 

(2007: 92-93)52:  

 

Dasia Basa (Dança do Camarão): essa música é cantada e dançada nas 

seguintes cerimônias: quando dá primeira menstruação das moças, quando se 

quer dar nome a um filho ou filha de um chefe e quando vão dar de comer peixe 

pela primeira vez a essa criança. Hiã Basa (Dança da Lagarta): esse canto, 

como o Dasia basa, é executado durante a cerimônia de dar nome a uma 

criança, na primeira menstruação da moça e de dar de comer peixe. É cantado 

antes daestação chamada Hiarõ, que se traduz como “tempo de aparecimento de 

lagartas que comem folhas de cunurizeiro”. Na verdade, referem-se a espíritos 

de pajés do universo que recebem esse mesmo nome e provocam trovoadas e 

doenças nas pessoas. Essa dança se faz também para proteger a comunidade 

desses espíritos, apaziguando-os através de benzimentos. Ikiga (Dança Inajá): é 

uma cerimônia de oferecimento de comida (dabucuri, na língua geral), como 

peixe, produtos de mandioca e carne de caça. A origem da cerimônia e do canto 

vem dos seres divinos Diroa-masã, quando eles fizeram a primeira cerimônia de 

oferecimento de comida, peixe e caça para seus avôs. Umua Basa (Dança do 

Japu): assim como a dança do Camarão, a Dança do Japu é cantada nas 

cerimônias de nominação e de proteção da casa e, por extensão, de toda a 

comunidade. Wai Basa (Dança do Peixe): é cantada antes da época das 

enchentes, quando os peixes se juntam e fazem sua desova. É uma época 

importante no calendário Tuyuka. Essa festa consiste em apaziguar os espíritos 

dos peixes (Wai masã), para não provocarem doenças na humanidade. Wasõ 

Basa (Dança de Wasõ): essa dança é realizada quando se faz oferecimento de 

                                                 
51 Ibid., 2007, p. 92. 
52 Ibid., 2007, p. 92-93. 
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frutas, como açaí, buriti, ingá, ucuqui, cunuri, jatobá, japurá, uacu, tucumã, 

sorva, sorvinha, uará, cucura, etc. Ñasa Basa (Dança do Maracá): dançada na 

festa de confraternização durante a qual se protegem as pessoas e suas casas 

contra doenças do universo e as enviadas pelos pajés e os espíritos da floresta. 

Yua Basa (Dança do Calanguinho Azul): quando terminam de fazer o roçado, 

fazem essa dança para que haja um bom verão e para que consigam queimar as 

roças. Outro motivo é para que não apareçam doenças nas mulheres, 

protegendo-as através de benzimentos. Yuku Basa (Dança dos Paus): quando 

termina Yua Basa, completa-se a festa com Yuk¡ Basa. Kamõka Basa (Dança 

do Kamõka): (chocalho em fieira). É dançada nas grandes festas tradicionais, 

junto com os membros da maloca53 e os demais irmãos. Durante essas festas os 

rezadores fazem os encantamentos para proteção de seus moradores contra 

doenças, picadas de cobra e acidentes de trabalho [...]. 

  

  Atualmente, as festas tradicionias dificilmente são realizadas pelas comunidades 

do Uaupés. Os Tuyuka são os que mais vivenciam essas festas, porque possuem suas Casas 

Tradcionais (Bahsawihseri) e tem um projeto de revitalização de suas tradições.  

 Após 88 anos de presença missionária no Uaupés as festas indígenas não são mais 

as mesmas. Podemos constatar a triste realidade clara e evidente como as festas são  

promovidas nas três comunidades do “Triângulo Tukano”: Pari-Cachoeira e Taracuá, de 

predomínio Tukano, Iauaretê, de predomínio Tukano e Tariano. Entre as quatro 

comunidades a única que ainda não reconstruiu a Casa Tradicional (Bahsawi) é Pari-

Cachoeira.  

 As festas tradicionais raramente são realizadas. Os cantos e danças tradicionais 

(cariço, mawaco, Kapiwayá, rituais de Jurupari) foram subsituidos pelo forró, brega, 

bolero, merengue, rock, xote etc. A única bebida tradicional que era consumida 

coletivamente durante os eventos em algumas comunidades é comercializado. O caxiri não 

é mais a bebida preferida pelos indígenas, porque não é forte como a cachaça hoje 

preferida porque é mais forte e melhor; além disso. 

 Nas festas até as crianças de 10 anos de idade em diante já consomem bebidas 

alcoolicas, dançam e participam das festas como os adultos. Não há mais controle e 

disciplina como existia no tempo que os chefes eram Bayá. A nova geração se apropriou de 

                                                 
53  O termo maloca, ainda é constantemente usado por escritores e pesquisadores indígenas do Uaupés, 
porque se apropriaram de tanto ver pesquisadores não-indígenas e missionários usarem em seus estudos. 
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novos valores e está perdida no tempo. Os pais já não conseguem dar ordem aos filhos que 

se consideram donos de si mesmos.  

As festas modernas não proporcionam mais ambientes propícios para a trasnmissão 

de conhecimentos tradicionais. Os velhos, que detêm os saberes milenares, não se 

concentram mais para transmitir conhecimentos aos filhos, porque o estilo musical tocado 

e nas festas e as bebidas alcoolicas que consomem debilita mentalmente.  

Antigamente, o ambiente da Casa Tradicional (Bahsawi) servia para transmissão de 

conhecimentos milenares; no entanto, hoje, em Centros Comunitários dificilmente isso 

ocorre, porque os velhos não conseguem mais conversar sobre os rituais de pajelanças 

ouvindo música e tomando cachaça. A kahpi a maioria não consome mais, porque as 

pessoas não sabem como produzir e muito menos pajelar.  

 Nos Centros Comunitários não se aprende mais rituais de pajelanças, de cantos e 

danças de Kapiwayá, a tocar cariço, mawaco, ñamã duhpu (cabeça de veado), ñamã koã 

(osso de veado) como aconteciam nas antigas casas de tradicionais. A maioria dos jovens 

não se interessa mais em aprender a tocar instrumentos indígenas e cantar as músicas 

tradicionais.  

Os Tuyuka ainda não desistiram de reviver suas tradições. Em quase todas as 

comunidades reconstruíram as Bahsawihseri para vivenciar a festa de Ohkó Diawi. Esse 

processo proporciona uma nova vida para esse povo, que dá sentido o ser Tuyuka. O grupo 

Tuyuka é um dos grupos do Uaupés que vivencia suas tradições com mais intensidade, 

porque ainda conta com alguns de seus principais mestres e cantos e danças e pajés que 

conseguiram sobreviver após o impacto e efeito da evangelização.  

 Para REZENDE (2007)54: 

 

Os Tuyuka dominam os cantos e danças Bahsamõ. São músicas cantadas e 
dançadas, relacionando-se ao mito de origem, ao ciclo da vida humana e da 
natureza. Cada canto e dança corresponde a um acontecimento da vida, 
relembra o passado, celebra o presente e prepara o futuro. Quem canta e dança 
está educando as pessoas para os valores tuyuka, pois são fundamentais para a 
vida. Há variedade de cantos e danças para cada época do ano ou evento. As 
cerimônias de cantos e danças exigem uma preparação espiritual e material das 
pessoas. Os cantos e danças tradicionais são sagrados e os indivíduos que 
participam precisam estar bem preparados [...]. 

  

 A coragem e a vontade que os Tuyukas demostam nesses últimos anos para manter 

vivos valores culturais é animadora, porque a prática cultural vivenciada pelo povo garante 

                                                 
54 REZENDE, 2007, p. 92. 
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que o grupo não deixará de lado suas tradições. Com isso poderão contribuir na 

aprendizagem e na realização das festas tradicionais entre outros povos do Uaupés. Para 

que os indígenas do Uaupés continuem vivenciando suas tradições é necessário respeitar e 

valorizar as diferentes concepões que constituem os grupos. 

  

1.4.3 A concepção de terra: material e espiritual 

  

 Para os Tuyuka terra (dihtá, em Tuyuka) é um dos maiores bem que o 

homem recebeu de Deus (Bułekó Ñehku). O homem não construiu a terra e nem o que 

existe nela. As pessoas não deveriam vender e comprar terra, porque a terra não é obra 

humana. Na visão Tuyuka, a terra é constituída do mundo material e espiritual, imaginário 

(Gaston BACHELARD, 2001) que transcende a simples visão humana. A terra não 

pertence e nem depende do homem para existir. O homem que pertence e depende da terra 

para sua existência. Os velhos Tuyuka quando veem que os não-indíos (pehkaasã) vendem 

terra para ganhar dinheiro ficam tristes e questionam: Por que os não-índios vendem as 

terras se nunca fizeram terra?  

A terra (dihtá) como dimensão material é composta de árvores (yuhku), pedras 

(uhtã), rios (diyałi), água (ohkó), cachoeiras (poewałi), pedregulhos (uhtaãperi), seres 

humanos (bahsoká), animais terrestres e aereos (waikuła) e aquáticos (waí), terra como 

chão, capins (taa) etc.  

  A terra, diz REZENDE (2007)55: 

 

[...] Ela significa fonte e lugar da vida. Nela os povos indígenas vivem e 
trabalham para gerar os bens materiais que os sustentam. A terra, 
independentemente, do esforço humano, traz muitos frutos, animais, pássaros, 
animais que rastejam e que pulam nas árvores etc. Nela, escondem-se muitos 
seres vivos que os indígenas, de acordo com os seus costumes e tradições, se 
alimenta. 
Na terra encontram-se rios, fonte da vida para os homens e para as criaturas. Do 
fundo do rio nascem e crescem diversos tipos de peixes e outros seres aquáticos. 
Na terra estão as árvores frutíferas, plantas medicinais, árvores venenosas que 
ajudam nas pescarias e caçadas.  
 

 

 A vida dos indígenas do Uaupés depende da existência da terra, de uma terra que não seja 

uma propriedade individual, mas, sim, um bem comum, onde as famílias tenham direito e 

espaço para construir suas habitações coletivas ou individuais, caçar, pescar, fazer roça e 

                                                 
55 Ibid., 2007, p. 67. 



 104 

plantar. É assim que indígenas constroem sua relação com a terra, um ambiente de respeito 

e coletivo de sobrevivência. 

A terra como dimensão espiritual é constituída de “casas espirituais” onde habitam 

os seres espirituais que os povos do Uaupés denominam de waí-mahsã (peixes-gentes): 

casas espirituais dos curupiras (wãtiã wihseri) que representam guardiões das florestas, 

montanhas e animais; casas espirituais de seres subterrâneos (dihtá wihseri); casas 

espirituais aquáticos (Diyałi wihseri) habitat de todas as espécies de animais que vivem 

nelas.   

 Para os indígenas do Uaupés, por trás de cada espécie animal, vegetal e mineral, há 

seres espirituais que controlam a vida na terra. A terra não constitui simplesmente um 

espaço sensível e material. Ela transcende a mera visão física e sensitiva. A terra também é 

metafísica, de espíritos Waí-Mahsã (Peixes-Gentes). A visão espiritual, fundamentada na 

história de origem dos grupos do Uaupés, que sustenta a relação de “ordem e desordem” 

entre os Tuyuka e a terra onde vivem. Os Tuyuka acreditam que a relação de respeito entre 

os homens e seres espirituais deve existir para garantir a própria sobrevivência do homem 

no planeta Terra.  

 

 A história dos Peixes-Gentes (Waí-Mahsã) não se reduz apenas ao mundo 

ictiológico. Apesar do significado da palavra Waí em Tuyuka, peixes e Mahsã em Tuyuka, 

gentes, homens e pessoas, os Waí-Mahsã do mundo ictiológcio representam apenas uma 

parte de seres espirituais que habitam a terra.  Como quaisquer outras histórias 

consideradas tradicionais, a história dos Waí-Mahsã não é uma história exclusiva do povo 

Tuyuka, Tukano ou Dessano; outros do Uaupés também compartilham o mesmo 

conhecimento. 

 Os Waí-Mahsã são espíritos dos rios, das cachoeiras, das montanhas, das florestas, 

da terra; são os peixes, os botos, as cobras, os pássaros; são os animais terrestres, aves e 

seres aquáticos. Inclusive, os wãhtiã (curupiras) são Waí-Mahsã (Laureano Dutra, 2007). 

Esses espíritos não gostam muito de nós. Têm inveja dos humanos, por que não 

conseguiram ser como nós. Por não gostarem dos humanos, fazem surgir doenças que os 

homens têm dificuldade de descobrir remédios. Para se prevenir de doenças e curar as 

doenças de origem espiritual, os pajés Tuyuka realizam rituais de pajelanças com o breu 

preto (wehté), tabaco (munõ) e carajuru (wãłõsoã). 56  

                                                 
56 Laureano DUTRA, 2007. 
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 Os rituais de pajelanças constituem a vida espiritual Tuyuka. A prática dos rituais 

fortalece a relação de unidade entre o mundo natural e sobrenatural, e pode, sim, ser 

compreendida a partir da definição de religião. Para tuyuka Laureano Dutra (2007), os 

rituais vivenciados e praticados por pajés (yaíwa, basera) constituem a religião indígena, 

porque são coisas de Deus (Koãmahku), que em tuyuka é denominado de Suniã Ñehku, 

Avô do Trovão (Buhpó Ñehku), Avô das Pedras (Uhtã Ñehku), Avô do Tempo e do 

Universo (Bułekó Ñehku). Por isso, para Laureano DUTRA (2007):  

  

 [...] Bahseré mahsĩāu teró mahsĩkumẽ tinoã. Põłõ, Diatá Põłõ, Diatá Yuhkułó 

wãmẽtimiã mãłĩ Uhtãpinõ. Ñõłõ, Paikułó, Diatá Ñõłõ niki sũkã (mahsãkuła yaí), ba’asi nĩsa 

Poanĩ wãmẽti. Biró biku hĩ wedeasekia, ãnõrã keoró niã hĩ bahseku, tohkõłõłã anĩ Uhtã 

Ñehku, Bułekó Ñehku pa’ati mahkupułé kahtiro ãmã ti’idahki hĩāusa. Ku pułé seĩbahsá 

tikohãtaeku. Ku sihku wadó tikoyi arteré mãłĩ mahsĩreré. Aniã payiá biró seĩrã tiku mãłĩ. 

Ahpĩrẽ seĩrĩ tikołiki kuhã. Ba’si wadó tiki teré. Ahpĩ bulinĩ tiatã keołó wałiku. Aniã payiá kuã 

ñãñãłé niã kuã hĩrĩ, mãłĩ ñehkusumuã koãpehtikeĩrasa. 

 

 [...] Quem conhece rituais de pajelanças não conhece por mero acaso. Nós, Tuyuka 

(filhos de Uhtãpinõ), somos chamamados de Põłõ, Diatá Põłõ, Diatá Yuhkułó, Ñõłõ, Paikułó, 

Diatá Ñõłõ, Poanĩ (mestre dos rituais de Jurupari). Os pajés, quando realizam os rituais de 

pajelanças praticam para prevenir e curar doenças do mundo. Ao realizarem os rituais 

recorrem a Uhtã Ñehku, Bułekó Ñehku (Deus do Universo), para invocar a cura e a prevenção 

espiritual. Acreditam em Deus, porque sabem que Ele é o único que poderá nos proteger e 

curar as doenças. Assim, os pajés quando pajelam estão pedindo a Deus a proteção e a cura. 

Tudo que conhecemos recebemos de Deus. Os nossos pedidos, são mais ou menos como as 

preces ou orações que os padres fazem em suas celebrações. Entre nós, não é qualquer pessoa 

que faz esse tipo de pedido. O principal intermediador é o pajé (basi), somente ele pode fazer 

isso, porque foi preparado física e espiritualmente para intermediar. Depois que os padres 

chegaram aqui e disseram que essas coisas eram más, nossos avôs ficaram com medo e 

jogaram tudo.  

  

 Baseados em suas experiências e tradições milenares, os pajés Tuyuka afirmam que 

têm sua religião. No entanto, a maioria não vivencia mais a religião indígena, porque 

foram batizadas na Igreja Católica e praticam os ritos cristãos. Apenas os pajés e alguns 

adultos que conhecem as tradições que vivenciam e sabem diferenciar o que é religioso e o 

que é não-religioso.  
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 Os Tuyuka assim como os demias grupos do Uaupés, diferente das Igrejas Cristãs, 

Mulçumanas ou Budistas que escreveram seus livros sagrados, ainda não formalizaram a 

sua vida espiritual, por isso não é considerada sagrada pelas Igrejas ocidentais. Todavia há 

um Deus que os Tuyuka acreditam que se chama Suniã Ñehku, Uhtã Ñehku, Bułekó 

Ñehku. Este é o mesmo Deus dos grupos indígenas do Uaupés, Avô de Pamułĩ Pinõ, 

Ãhsĩpoã Yẽhku, Yałebo e Muĩpũłĩ Pinõ, seres espirituais que criaram e povoaram grupos 

humanos no continente que hoje habitamos.57  

 Se os antigos missionários tivessem compreendido e enxergado a importância e o 

significado dos conhecimentos tradicionais, talvez não tivessem destruído a cultura 

indígena do Uaupés. Hoje, os missionários valorizam um pouco mais as tradições 

indígenas do que seus antecessores, porém não fazem grandes esforços para que a 

evangelização inculturada se torne realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Sobre a vida espiritual dos povos indígenas do Uaupés não dá para escrever superficialmente. É o que 
aconteceu aqui. Como não podemos descrever tudo o que queremos neste trabalho, propomos para ser um 
projeto de estudo futuro. Esta é uma dimensão que requer mais tempo e espaçõ para descrever.    



 107 

2 OS PRINCÍPIOS DOS  RITUAIS DE PAJELANÇAS TUYUKA 

  

 Neste capítulo apresentamos os princípios dos rituais de pajelanças do povo 

Tuyuka. Expomos os elementos materiais consumidos por pajés (yaíwa e basera), que são 

complementos imprescindíveis para a vivência dos rituais. Também descrevemos a 

diferença entre o ritual realizado por pajé yaí (yaiałe: ohkó sihtałé e hułé) e por pajé basei 

(kumuãłe, bahseré); destacamos também o significado dos rituais de malzimentos (doałé, 

ñañõłé e ahkuałe); e ressaltamos o significado de alguns dos principais rituais de 

pajelanças do grupo.    

  

2.1 Os principais elementos para a prática dos rituais: ipadu, tabaco e kahpi 

 

 O ipadu (patu), tabaco (munõ) e kahpi são os principais complementos 

constitutivos para a aprendizagem e a prática dos rituais de pajelanças dos pajés do 

Uaupés. Os três são cultivados desde os tempos imemoriais por velhos Tuyuka e demais 

povos da região. Ssegundo sujeitos deste estudo, nas Casas Tradicionais os jovens Tuyuka 

consumiam somente após o ritual de pajelança. No entanto, hoje, essa tradição é 

constantemente desrespeitada, tanto por parte dos indígenas que não tem mais controle e 

disciplina sobre os filhos que consomem em quaisquer momentos e lugares. Esse 

desrespeito às normas tradicionais provoca o desequilíbrio da vida Tuyuka e de outros 

grupos do alto rio Negro.  

 

2.1.1 O ipadu e tabaco  

 

 No dia 05 de abril de 2007, pedimos ao tuyuka Avelino DUTRA que contasse sobre 

a origem do ipadu e sua importância para um pajé (yaí e basei). Avelino DUTRA 

aproveitou o ensejo, também narrou de maneira sintética a história de origem de tabaco e 

kahpi58. No entanto, fez uma ressalva: “vamos devagar, pois, não podemos atropelar o 

processo de transmissão destes conhecimentos. Um dia contarei para você as histórias mais 

detalhadas, porém desta vez ainda não detalharei, porque agora que você está começando 

aprender sobre os rituais”. Também foi a primeira vez que demonstramos interesse em 

cnhecer as histórias de origem do nosso grupo. 

                                                 
58 A origem desses elementos é contada com mais detalhes na história de origem do povo Tuyuka, capítulo 1 
desta dissertação. 
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  Para Avelino DUTRA (2007), o ipadu e o tabaco têm sua importância histórica 

fundamentada na história de origem dos grupos humanos do Uaupés. Existem cinco 

espécies de ipadu cultivadas por indígenas dessa região: ipadu de abiú (kanẽ patu), ipadu 

de cucura (uhsé patu), ipadu sirigu, (sirigu patu), ipadu de árvore (yuhku patu) e ipadu de 

anta (wehku patu); e quatro espécies de tabaco: tabaco de mandi (sai munõu), tabaco de 

peixe-piroca (buhsaró munõu), tabaco d’água (ohkó munõu) e tabaco de sarapó (dihké 

munõu).  

   

 O ipadu foi criado por Sułiã Pãłãmĩ na Casa da Emergência de Ohkó Diawi. Além do 

Ipadu (patu), também foram criados o pé de tabaco (munõu), de kahpi e mestres dos rituais de 

Jurupari (mahsãkuła). Foi nessa Casa que cada chefe de grupos humanos recebeu esses 

elementos das mãos de Sułiã Pãłãmĩ, os quais até hoje alguns povos indígenas cultivam e 

consomem.  

 O primeiro pé de tabaco foi criado no centro da Casa da Emergência de Ohkó Diawi, 

durante o ritual de criação de grupos humanos. Nesse pé havia quatro espécies: tabaco de 

mandi, de peixe-piroca, de água e de sarapó.  

As folhas tradicionais usadas para embrulhar tabaco são: folha de sororoca, folha de 

tawá, folha de yõhsoã e folha de waí komãłĩ.  Antigamente, os velhos usavam fios próprios para 

amarrar o tabaco: fio de tucum e o de buriti. Também usavam um palito especial para 

empurrar o fumo para dentro do tabaco. O palito tinha um significado especial. Essas histórias 

são outras coisas, cada instrumento tem seu significado e não cabe contar aqui. Se fôssemos 

conversar sobre isso terminaríamos agora. Vou te ensinar mais para frente.  

 O primeiro pé de ipadu foi criado em Ohkó Diawi e nele havia cinco espécies: ipadu de 

abiú, ipadu de cucura, ipadu sirigu, ipadu de árvore e ipadu de anta. Tudo isso veio de Deus.  

 De acordo com as nossas tradições, se cumpríssemos e respeitássemos as normas que 

regem o nosso grupo, o ipadu somente deveria ser consumido nos momentos de danças 

tradicionais e em rituais de pajelanças. Antigamente, os jovens indígenas só podiam comer 

ipadu após completar os seus vinte anos de idade. Aos vinte anos passavam pelo ritual de 

surra de varas, que significava o início de uma nova fase de vida dos jovens, quando a partir de 

então, podiam consumir produtos que só os adultos e velhos tinha o direito. Depois do ritual de 

surra com varas especiais, o pajé basei realizava o ritual de pajelança do ipadu e tabaco, que 

daí em diante os velhos começavam oferecer o ipadu e o tabaco aos novos membros do grupo. 

Isso fazia parte da formação tradicional dos jovens Tuyuka.  

 O pajé basei ao pajelar o ipadu e tabaco tinha como objetivo preparar espiritualmente o 

jovem Tuyuka para que consumisse com sabedoria as substâncias para a prática dos rituais de 

pajelanças e para que tivesse capacidade de concentração e reflexão.   
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Nós, os mais velhos, que passamos pela formação tradicional, depois que a gente come 

ipadu e fuma tabaco, tem a sensação de um corpo leve, uma mente e um coração tranqüilo; 

parece que o corpo se livra de todas as inquietações internas e externas, e a gente se sente 

bem. Quem passou pela formação tradicional e vivencia a prática dos rituais, ou que ouviu 

falar sobre isso, sabe a importância do ritual. O ipadu e tabaco são substâncias 

complementaress que ajudam a pessoa memorizar os conhecimentos e manter a concentração.  

 Se vivenciássemos as nossas tradições como vivenciaram os nossos pais o ipadu deveria 

ser consumido apenas duante os rituais de danças, de pajelanças e nos momentos de encontros 

entre os pajés quando se reúnem para conversar sobre os rituais de pajelança. Se for 

consumido à-toa, em qualquer momento do dia ou da noite, provoca danos físicos, psicológicos e 

mentais. O ipadu é assim que funciona.  

 Para produzir ipadu usamos vários instrumentos: o pilão feito de pau-brasil e o 

refinador de ipadu feito de madeira; o saco extraído da casca da árvore de vansoco (o tururi); 

antigamente, junto com esse saco havia o osso oco de animais que servia para sugar com a boca 

o pó de ipadu. Para sugar colocavam o osso dentro do saco e amarravam com fio de tucum ou 

de buriti; a cuia redonda e grande é outro instrumento usado para servir o pó de ipadu 

refinado. Para os pajés a cuia não é meramente uma cuia, ela tem um significado espiritual. 

 Um sábio, ao comer o ipadu e ao fumar o tabaco não exagera na quantidade. Ele tem 

autocontrole e disciplina, só consome nos momentos certos e em quantidade necessária. Sabe 

que as duas substâncias se forem consumidas de maneira exagerada é prejudicial à saúde.  

Quando se usa de forma descontrolada, os não-indígenas dizem que é droga. Isso é verdade, 

quando são usados em quaisquer momentos ou de qualquer jeito a pessoa pode ficar doente e 

viciada, e ipadu pode tornar uma droga.   

  

  No dia 07 de março de 2007, depois da conversa que tivemoss com Avelino 

DUTRA, entramos na casa do tukano Laureano Costa, onde estavam sentados nosso tio 

Laureano Dutra e seu cunhado tukano João Costa (ver figura 16) os dois preparavam e 

comiam ipadu. Aproximamos dos dois para conversar e saber sobre a importância do 

consuo de ipadu para os pajés. Nessa oportunidade os dois expuseram de maneira 

espontânea e com muita vontade sobre a importância do consumo do ipadu.  
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Foto 10. Meus tios Laureano Dutra (sentado) e João Costa (em pé), comendo ipadu, Siririá, 2007.  

 
 Fonte: acervo do autor, 2007. 

 

 Laureano Dutra (em tuyuka): 

 

 Buhtoapuha, mãta ku Yałebó, koãmahku duhtiró ahteré yadahkia hĩ ku sekẽñõ 

tirigeré, kuã kenõ tiałeré yãnõāatá mãłĩ, té yau. Huhsahtiboku hĩrã, ãhkãboku hĩrã nohkõłõ 

peró ti yanoku mãłĩ. Biró ñatuhtiri sahti, saku wałé niã hĩya ahteré. Tetiró ñãtuhtiré niã ahté 

patu. 

 Ahté mihsĩ patałobiró tiretikãña ahtebułekołire mahsĩ. Mahsãkułaré téroła. Payiá sãłã 

tiá hĩrã koãhã moayasa deti mahsĩnõbokuła? Ahtékã téroła, buerekã téroła waamiãtó, 

tukẽñãté mu. Kuã hĩrõpuła, wĩmãłã boerá tenõłẽ tirikãnã hĩrĩ tuołimĩñała. Tetiró, té tiadá mãłĩ 

hĩrĩ haŭ hĩnõñãmãniã. 

 

 Desde o princípio, or ordem de Deus, Yałebó criou alimentos que seriam importantes 

para a nossa sobrevivência. O ipadu é um desses alimentos imemoriais consumido pelos velhos 

para realizar rituais. A gente come ipadu sabendo da importância histórica da susbstância. Na 

hora de comer tem que comer pouco e devagar, é necessário ter cuidado com o pó para evitar 

egasgamento. Os velhos dizem que o fato da pessoa engasgar pode ter como causa a inveja de 

outros pajés que malzem. Por isso, o ipadu causa muita inveja entre os velhos.  

 Atualmente, as pessoas tratam as nossas tradições como se estivessem despedaçando 

cipó, até os rituais de Jurupari não são mais vivenciados ou respeitados. Os padres que 

chegaram aqui jogaram tudo isso, e continuam jogando até hoje. Desse jeito como podemos 

vivenciar as nossas tradições? Se você observar direito, até os estudantes indígenas de hoje não 

respeitam mais e nem obedecem as regras do nosso povo. Por isso, quando os mais velhos 

querem realizar alguns rituais de pajelança ninguém se interessa.     
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 João Costa (em tukano): 

  

 Yãsenohõperé nã tuoñãkãmã. 

 A nova geração indígena somente se coloca ao lado das coisas que não prestam. 

  

 Laureano Dutra (em tuyuka): 

 Niã té ñãñãłe peha. Detirá mãłĩrẽ kuã nehtõnuhkã tibokiała hĩré. Nehtõhõkuhtua 

ahtenõpeha.    

 Entre nós impera as coisas que não prestam. A maioria diz: Como os velhos podem nos 

controlar. Esse tipo de conversa existe muito. 

 

 João Costa (em Tukano): 

 

 Nã dohołẽkatá ató patu baa ãłã wĩmãłã bamuhãmibaŭ nã. Peru kẽrã nã sĩrĩbima nã. 

Nã dohołẽkẽré baa, sĩrĩ wemã nĩrã ãłã wĩmãłã atiró wamã. Werekã tuoti, wenemõpeokã yuti, 

duhtikãłẽ huniti, atiró nimãmãhã atikułakãhãłã wĩmãłã. Nã pahkó, pahku duhtisĩrĩkãłẽ 

pũłĩrõnikehokãmã. Duhpołopułe mãłĩwu uhsãłẽ. Mãłĩ pahkusumuãłẽ pũłĩrõ yutihkeó weró 

mãłĩwu. 

 Por causa dos malzimentos provocados por pajés malzedores, que as crianças de hoje 

comem padu (patu) sem nenhum controle dos pais. Comem ipadu, bebem caxiri e ninguém 

mais consegue disciplinar. As pessoas consomem alimentos malzidos, depois têm filhos 

rebeldes que não respeitam mais os pais. Quando os pais querem dar conselho não respeitam 

mais, resmungam e gritam alto. Hoje, as crianças e os jovens são assim revoltados. E tem mais 

quando a mãe ou o pai pede que faça algum trabalho, eles não obedecem, resmugam ou saem 

respondendo com raiva. Antigamente, na nossa época, não era assim não. Ninguém respondia 

ou resmungava aos pais com um tom agressivo. Nós respeitávamos os nossos pais.   

 

 Laureano Dutra (em Tuyuka): 

 

 Biró biá baiku ahté patu yá tukẽñałe. Wĩmãłã biró diałé waaboku hĩrã yałé niku ahté 

patu. Ahtetó mahkãłã debitó, debiritó ahtenõ bahseré, deró ti bahseri tenõ diałeré hĩsãti tiriya. 

Hĩya kũmũłãpu. Kũmũłãpu uhsãkã mahsiã, mahsĩria muhã hĩya. Té hĩãmãkãłãtiya 

kumũłãpuha.  

 Biró biá ahté patu yá, bahseré tukẽñã tiré.  

 

 Sobrinho, é dessa forma que ocorre para quem consome o ipadu, para quem vivencia os 

rituais de pajelanças. Comer ipadu significa trocar informações sobre nossos conhecimentos 

tradicionais e rituais de pajelanças crianças ou de outras doenças que os nossos familiares 
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enfrentam. Os jovens de hoje não procuram mais para perguntar como se pratica os rituais de 

pajelança, ou até mesmo para saber sobre as histórias tradicionais. Quando procuram já 

chegam bêbados, agressivos e gritando com a gente; alguns ainda são arrogantes, dizem que 

eles também são sábios e que a gente não sabe nada, no final ainda querem nos bater. Desse 

jeito não podemos ensinar, porque para um indivíduo que vem nos agredir não podemos dar 

crédito, nem ouvir e nem respeitar mais.   

 A situação é essa para quem consome o ipadu e para quem busca vivenciar os rituais 

de pajelanças.  

  

 Os velhos produziam o ipadu em grande quantidade para consumir e compartilhar 

como seus parentes convidados em eventos tradicionais como festas e cerimônias que eram 

realizados dentro de Casas Tradicionais (Bahsawihseri). Hoje, a maioria dos pajés ainda 

consome ipadu e o tabaco durante os rituais de pajelança e festas tradicionais. As pessoas 

que não são detentoras de conhecimentos tradicionais, que comem por mero prazer, não 

respeitam mais as tradições, não sabem mais como realizar os rituais de pajelanças. 

 Segundo Avelino DUTRA (2007), o pajé ou benzedor comum que consome ipadu 

sofre várias reações: não sente fome, não tem sono, pode passar vários dias sem comer e 

sem dormir; a sensação de medos desaparece; uma pessoa agressiva torna-se mansa, dócil 

e paciente; eleva o grau de concentração para a prática dos rituais de pajelanças; gritos e 

choros de crianças não incomodam; o nível de apreensão dos conhecimentos aumenta e, ao 

mesmo tempo, outros conhecimentos fluem na mente; o pó é apetitoso, quanto mais a 

pessoa come mais tem vontade de comer, no entanto o consumo prolongado provoca o 

desgaste físico, o emagrecimento; a pessoa não tem vontade de comer outros alimentos. O 

consumo tem ser na medida certa. 

      Os Tuyukas também comem ipadu quando vão para caçar, pescar e trabalhar na 

roça (roçar, derrubar, plantar etc). Geralmente quem consome mais ipadu são homens. 

Entre as mulheres as mais velhas comem ipadu e fumam tabaco, porém esse costume não é 

comum entre elas. Comer ipadu não significa mastigar e engolir. O pó verde é depositado 

nas laterais internas da boca, até sentir que o pó não tem mais gosto os velhos cospem e 

põem outra nova porção. Em um encontro de pajés e benzedores a cuia de ipadu passa de 

mãos em mãosersa entre eles.    

 Segundo Avelino DUTRA (2007), o tabaco também serve para abrir a mente de 

pajés (yaí e basei), benzedores (bahsei) e de pessoas que passaram pelo ritual de pajelança.  

Além de servir como consumo de pajés, o tabaco serve para outras coisas: é usado para 
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pajelar, defumar as pessoas e ambientes naturais (casas, sítios, povoados, roças, 

bebedouros de animais, cachoeiras etc).  

 Antes da chegada de missionários, o tabaco era muito usado entre os pajés do 

Uaupés como arma para destruir comunidades e famílias inimigas. Para eliminar os 

inimigos não precisava defumar o tabaco na frente de inimigos. O tabaco pajelado 

funcionava como míssil de longa distância, bastava acender e enviar de uma comunidade 

para outra. O cigarro voava como um míssil teleguiado pelo ritual de malzimento, até 

atingir o alvo. Quando caia provocava grande explosão e destruição.  

Hoje, constatamos que a maioria dos pajés não detém mais esse conhecimento. Não 

temos notícias sobre o uso desse tabaco por pajés. O não uso desse tipo de tabaco 

demonstra, talvez, que os pajés do Uaupés perderam esse conhecimento. Isso não significa 

que não existam mais pajés com esse ritual. Não dá para duividar a sua inexistência, 

porque sempre tem gente que sabe, mas não pratica mais. 

 Em seguida apresentamos de maneira detalhada como se processa o cultivo e a 

preparação do ipadu e do tabaco pelos Tuyuka.  

 

2.1.1.1 O cultivo do ipadu e o processo de preparação do pó  

 

 O ipadu e o tabaco são cultivados pelos velhos tuyukas nas roças de mata virgem, 

porque nascem e crescem melhor que nas roças de capoeira. Alguns plantam entre os pés 

de maniva e outros derrubam as roças só para plantar ipadu. Em alguns povoados há pajés 

(yaíwa e basera) e benzedores (bahsera) que possuem roças com plantações de ipadu e de 

tabaco, que são usados somente para consumir durante os rituais de pajelanças e eventos 

culturais.  

 

 a) A produção do pó de ipadu  

  

 Há milhares de anos, os indígenas do Uaupés produzem o pó a partir das folhas de 

cinco espécies de ipadu para consumo entre os velhos. Em todo esse tempo não temos 

notícias que indígenas do Uaupés usaram pó de ipadu para se drogar ou para o tráfico de 

droga. O pó de coloração verde é uma substância composta de elementos naturais, que dão 

sabor à substância. Somente o pó da folha de ipadu não tem gosto. Sem mistura o gosto é 

amargo. 
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 Três perguntas ajudarão para entender este item: 1) Como se prepara o pó de ipadu? 

2) Quais são as outras substâncias usadas para misturar com a folha de ipadu? Quais são os 

instrumentos usados para produzir o pó que tem coloração verde? 

 A primeira coisa que os Tuyuka executam é o trabalho de catação para obter as 

melhores folhas de ipadu. Os velhos sabem o tempo certo para catação e quais as folhas 

que podem ser tiradas sem por em risco os pés. Durante a catação é comum separar as 

folhas mais verdes das menos verdes. As folhas mais verdes, consideradas mais maduras, 

que são catadas, porque tem mais massa, os Tuyuka chamam de wehtá (essência ou tapioca 

da folha de ipadu); e as mais novas são deixadas para próxima catação, porque ainda não 

têm massa e componentes suficientes para dar gosto ao pó. 

 A catação é feita em qualquer hora do dia. Não existe um dia o ritual especial para 

realizar a catação e nem antes de iniciar a preparação. Durante a semana cada um procura 

catar uma quantidade suficiente para o consumo pessoal ou coletivo. Já em dias festivos, a 

quantidade é bem maior, porque é necessário produzir mais para compartilhar com outros 

parentes da comunidade e convidados. 

 Os Tuyuka utilizam a porção de uma mão para medir a quantidade exata que 

pretendem produzir o pó. Antes de iniciar a catação, combinam entre si para que contem 

quantas porções cada um catou de folha para no final ter uma noção exata se a quantidade 

será suficiente ou não para o consumo. No final da catação, perguntam quantas mãos que 

cada um catou (Nohkẽ wãmõłĩ suałĩ mu?). Os catadores respondem: catei dez mãos 

(puamõkẽ wãmõłĩ suawu yuha), vinte mãos (puamõkẽ wãmõłĩ pehti ahpeye puamõkẽ 

wãmõłĩ pehtiró suawu yuha), trinta mãos (iyhtiãłĩ puamõkẽ wãmõłĩ pehtiró suawu yuha) 

etc. Na hora da catação, cada catador utiliza o aturá de cipó ou saco plástico para encher as 

folhas. O tamanho do aturá e do saco depende da quantidade de catação. 

  Após o trabalho de catação começam torrar a folha em um forno de barrou ou de 

metal, quando não tem forno torram, usam panela grande ou bacia de metal. O trabalho de 

preparação é feito pelos homens que comem ipadu. Os jovens que não consomem não são 

obrigados a ajudar. Às vezes os pais pedem aos filhos que ajudem a torrar, carregar lenha, 

pilar as folhas, buscar folhas secas de pupunha, cucura e umbauba que servem para 

misturar. As mulheres não participam diretamente desse processo. Elas não participam 

porque ficam ocupadas com outras atividades de casa: ralar e espremer mandioca; cozinhar 

a manicuera; preparar comida para seus filhos, cuidar da prole etc.  

 Para preparar o pó de ipadu é necessário ter materiais apropriados: pilão de pau-

brasil (patu dohkałiá) e pedaço de pau-brail para pilar (patu dohkałigu); pedaço de pau oco 



 115 

(patu pałiwu) de aproximadamente 2 m de comprimento para introduzir o saco de tururi 

com pó de ipadu amarrado em uma vara para bater, daí que sai o pó; bolsa de tururi ( patu 

pałipó) que serve para armazenar o pó grosso de ipadu; vareta (patu pałigu) para amarrar a 

bolsa de tururi; cuia grande redonda (de patu wagá) para depositar o pó; saquinho de tururi 

ou uma lata (patu pó ou patu gá) para guardar o pó refinado; uma espécie de colher 

(nẽyałipĩ), que pode ser uma casca, pedaço e folha seca ou de metal. 

 Segundo, antes de iniciar a fase de refinamento se queima as folhas secas para 

misturar com o pó grosso de ipadu. Outras folhas secas que dão sabor ao ipadu, porque têm 

sódio (Na) na sua composição química. Por isso, os Tuyuka não utilizam quaisquer folhas 

para obter cinza que serve como componentes de mistura para dar sabor ao pó de ipadu. As 

folhas secas usadas para mistura são: de umbaúba [patu mãłã pũ (em tuyuka patu = ipadu, 

mãłã = mistura e pũ = folhas; folhas de cucura (uhsé pũ); folhas de pupunha (unẽ pũ). 

 Veja em seguida as etapas de produção do pó de ipadu: 

 1o torram a folha de ipadu em um forno ou panela até ficar bem seca e crocante, 

sem deixar queimar, porque se queimar o pó fica com gosto amargo; 

 2o colocam as folhas torradas dentro do pilão e pilam até virar pó grosso, que ainda 

não é consumível, porque tem galinhos das folhas de ipadu;  

 3o durante o pilamento observam se a folha está bem pilada ou não; 

 4o enquanto pila, outro queima as folhas para mistura; 

 5o em seguida derramam o pó pilado dentro de uma cuia e misturam com a cinza 

das folhas queimadas; a quantidade de cinza depende da quantidade do pó de ipadu, os 

velhos tuyukas sabem a medida exata que deve ser utilizada na mistura; 

 6o mexe a substância com as mãos até ficar homogênea;  

 7o depositam a substância misturada dentro da bolsa de tururi, amarram em uma 

vareta de aproximadamente 2 m e, em seguida, introduzem dentro do pedaço de madeira 

oca para iniciar o processo de batimento; o pó que sai do saco de tururi através de batidas, 

fica depositado no fundo da madeira e depois é retirado para o consumo;  

   

 b) O consumo de  tabaco na forma tradicional e atual 

  

 O uso de tabaco entre os indígenas do Uaupés também é milenar. A sua 

importância é fundamentada na história de origem dos grupos da região. 

 De acordo com Avelino DUTRA (2007), “os antigos preparavam o tabaco com a 

folha seca de sororoca”. 
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 Na adolescência observávamos como o nosso avô Vicente Dutra fazia para secar a 

folha de tabaco. O nosso avô enfiava as folhas verdes de tabaco em um espeto, depois 

colocava na beira do fogo para secar, até ficar crocante, sem queimar. A folha seca de 

sororoca, o velho guardava em cima da rede dele. Ele não fumava toda hora, todo instante. 

O nosso avô somente fumava quando comia ipadu e durante os rituais.  

 Na época que os Tuyuka eram chefiados por bayaroa, as crianças, as mulheres, os 

adolescentes e jovens não fumavam, não comiam ipadu e nem bebiam caxiri antes de 

completrem os vinte anos de idade. A disciplina dentro das casas tradicionais 

(bahsawihseri) era rígida, ninguém ousava contrariar. Na história dos povos indígenas do 

Uaupés, nunca se ouviu falar que indígenas se tornaram dependentes de tabaco e 

alcoólatras.  

O tempo não para, as culturas são dinâmicas, por esses motivos históricos que são 

próprios do ser humano, os Tuyuka se apropriaram de novos costumes e produtos, os quais 

estão sob as intensas transformações culturais do mundo globalizado. A lógica da “ordem e 

desordem” está cada vez mais evidente entre os membros do grupo.   

 Por causa de mudanças culturais que ocorrem nesses últimos anos, somente os mais 

velhos Tuyuka que ainda preparam o tabaco de acordo com os costumes tradicionais. 

Mesmo assim, só praticam essa tradição em último caso, quando não tem mais o papel e 

cigarro industrializado. Quando tem papel e cigarro, preferem não usar mais o tabaco 

tradicional. Segundo os sujeitos deste trabalho, a maioria prefere fumar cigarros mais 

fortes, porque quanto mais forte é melhor.  

 A geração atual de indígenas, os estudantes de academias, a maioria não sabe mais 

como se prepara um tabaco tradicional. Quando alguém fala sobre esses assuntos em uma 

sala de aula, muitos até riam da pessoa. Falar de tradição a maioria dos jovens acha isso 

ridículo, um sinônimo de atraso, que tradição não dá status. E ainda usam o mesmo 

discurso dos mais velhos: “quanto mais forte o efeito é melhor”, porque também 

aprenderam com os pais.  

 O aumento do consumo de cigarro em diversas comunidades do Uaupés faz dos 

indígenas se viciarem e se tornarem escravos do tabagismo. Hoje, é difícil controlar o 

ímpeto juvenil, porque a maioria dos chefes indígenas não tem moral e postura para 

disciplinar os membros da comunidade. Junto com o álcool, o tabaco é a droga que mais 

vicia e mata os indígenas do Uaupés. Mesmo assim, as lideranças indígenas ainda não se 

deram conta do mal que essas drogas causam para as comunidades e famílias indígenas. 
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2.1.2 O kahpi 

 

 O kahpi, segundo o Dicionário Aurélio, “é um vegetal da família malpighiáceas 

(Banisteria caapi)”. Em português é escrita caapi. Para facilitar a pronúncia dos que não 

falam tuyuka apresentamos uma escrita diferente em tuyuka: kahpi. A partir desse vegetal 

que os pajés do Uaupés produzem a bebida mais forte que existe na região, a chamada 

kahpi. 

 O kahpi tem sua história de origem fundamentada na Casa da Emergência de Ohkó 

Diawi. Segundo Avelino DUTRA (2007), “a única coisa que ainda não tinha dentro da 

Bahsawi de Ohkó Diawi era Kahpi. Kahpi somente foi criado por Pamułĩ Pinõ na hora do 

ritual da criação dos humanos dentro de Ohkó Diawi”.   

 Kahpi era um ser espiritual transformado em uma sécie de vegetal, na qual havia 

oito espécies: uhtã kahpida (cipó de kahpi pedra), dii kahpidá (cipó de kahpi sangue), 

wãłõsoã kahpidá (cipó de kahpi carajuru), muhsã kahpidá (cipó de kahpi urucum), yãłĩ 

kahpidá, kahpi yãdá, kahpi cułidá nimiãtoahsubiá e wihtõkahpiró. Entre essas espécies 

existem algumas mais fortes que as outras, que dependendo da espécie e do ritual de 

pajelança a bebida pode ser forte ou fraca.  

 Para pajés Tuyuka, kahpi é sinônimo de vida, de nascimento de um povo. A história 

de origem dos povos do Uaupés testemunha que a bebida kahpi se originou da primeira 

mulhere indígena chamada Kahpi Suniâ Markõ que deu a luz o menino chamado Kahpi 

Suniã Mahku. O sague desse parto que se transformou em bebida. E quando dá vida à uma 

criança, também dá vida a um povo.  

De fato, esse significado está fundamentado na história de origem desses povos, 

que para Avelino DUTRA (2007), “kahpi representa vida e fonte de sabedoria”.    

 

 Os chefes dos grupos humanos só receberam as línguas e os conhecimentos tradicionais 

(rituais) depois que beberam kahpi e sob o efeito dela. kahpi que os chefes beberam se originou 

do parto de Kahpi Suniã Mahkõ, que aconteceu no igarapé Diiya (igarapé de Sangue), situado 

abaixo da cidade de Mitú, Departamento del Vaupés Colômbia. Foi nesse igarapé que a Kahpi 

Suniã Mahkõ, ficou grávida e deu a luz o filho de Kahpi Suniã, que se chamou Kahpi Suniã 

Mahku. No ato do parto, a Casa da Emergência de Ohkó Diawi ficou inundada de sangue que 

era kahpi. E todos os pajés (yaíwa, baserá, mahsãkułayaíwa), mestres de cantos e danças 

tadicionais (bayaroa) e chefes de grupos indígenas ficaram embebedados. Foi naquele instante 

que Pamułĩ Pinõ criou e dividiu as línguas, criou e dividiu as mulheres para cada grupo, fez 
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reconhecer quem seriam os parentes mais próximos de cada povo. Foi assim que os indígenas 

reconheceram quem seriam seus parentes, cunhados etc. 

  

Dentro do povo Tuyuka – e entre os demais povos do Uaupés que revivem a festa 

da criação na Casa da Emergência de Ohkó Diawi – apenas, e exclusivamente, o kũmũ da 

Bahsawi ou da comunidade que prepara a bebida kahpi. Constatamos que nem todos os 

kũmũã (pajés) conhecem o ritual de pajelança dessa bebida. Quem prepara a bebida é o 

kũmũ que conhece o ritual de pajelança de kahpi. Atualmente, há poucos pajés baserá 

Tuyuka que sabem, de fato, esse ritual. Geralmente, somente os homens (yaíwa, baserá, 

bayaroa e convidados) que bebem a kahpi. As mulheres não bebem, porque são 

descendentes natas Kahpi Suniã Mahkõ (filha de Kahpi Suniã), por isso são proibidas.   

O Kahpi Suniã era um dos seres espirituais que foi transformado em um pé de 

Kahpi por Pamułĩ Pinõ. Durante o ritual de criação cada parte de seu corpo foi dividido 

distribuído para os grupos indígenas. De acordo com velino DUTRA (2007), “o chefe do 

povo Tuyuka recebeu os dedinhos”. Hoje, a força espiritual de Kahpi Suniã se faz presente 

através do ritual de pajelança de kahpi que o pajé basei realiza ao preparar a bebida.  

A bebida kahpi não deriva apenas do cipó de kahpi. Existem outros elementos 

naturais que são adicionados na solução. O pajei basei que prepara a bebida não revela 

quais são outros ingrediente. A qualidade dsa solução não depende somente dessa mistura, 

porque só a composição natural não a torna forte. O que faz a bebida ser forte é o ritual de 

pajelança. O fato de kahpi ser forte ou fraco depende da eficiência e do conhecimento de 

pajé basei. Se o basei não realizar bem o ritual de kahpi, a bebida não fica forte, não 

provoca nenhum efeito alucinógeno. Quando a bebida não faz efeito alucinógeno, significa 

que o basei não conhece bem o ritual.  

 Entre os Tuyuka kahpi é uma bebida consumida apenas pelos homens. Não são 

quaisquer pessoas, em quaisquer festas, em qualquer hora do dia ou em qualquer final de 

semana que bebem. A kahpi é consumida durante a formação de pajés (yaíwa e kũmũã), 

durante a formação de mestres de cantos e danças tradicionais (bayaroa) e mestres dos 

rituais de Jurupari (mahsãkula yaíwa ou miniã yaíwa). Além desses momentos, os Tuyuka 

também bebem nas festas de rituais de danças de Kapiwayá e dabucuri, e em rituais de 

Jurupari.  

 Como dressaltamos anteriormente, hoje nem todas as comunidades Tuyuka contam 

com a presença de pajés kumuã que conheçam o ritual de kahpi. Por esse motivo, 

raramente podemos presenciar uma festa tradicional onde os homens consomem kahpi. 
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Quando os indígenas vivenciavam com mais intensidade sua tradição era comum vê-los 

consumirem kahpi, infelizmente essa realidade mudou. 

Kahpi também pode ser utilizado como pó para o benzimento de crianças recém-

nascidas. Por exemplo, foi o que meu pai fez em abril de 2007, antes do nascimento do 

nosso filho, Paó, Camilo de Souza Dutra. O nosso filho nasceu no dia 20 de julho de 

2007, no hospital Santo Helena, no centro da cidade de São Paulo longe do ambiente ou 

comunidade Tuyuka. Meu pai já sabia que a crainça seria um menino e nasceria em São 

Paulo. No dia 18 de abril de 2001, um dia antes de minha viagem de volta a São Paulo, 

papai pediu que a minha mãe preparasse o pó de kahpi e misturasse com o pó de carajuru 

(wãłõsoã) para realizar o ritual de nominação e outros rituais de proteção física e espiritual 

de seu neto. A susbstância composta de kahpi e carajuru pajelado vianjou de São Gabriel 

da Cachoeira a São Paulo. 

 Há duas razões por que papai quis adiantar o ritual de proteção da criança: primeira, 

porque que eu não sabia realizar esses rituais; segunda, ele sabim muito bem que a cidade 

de São Paulo está situada em cima da primeira Casa da Emergência dos povos indígenas 

deste continente, que se chama Diasihti Mahkãwi, onde o Pamułĩ Pinõ perdeu três grupos 

humanos no Portão da Emergência.  

 Para os indígenas do Uaupés, nessa Casa habitam os Wai-Mahsã (seres espirituais) 

que podem causar a morte de crianças indígenas recém-nascidas. Para evitar que esses 

seres levassem o nosso tuyukinha, meu pai realizou os seguites rituais de pajelanças: ritual 

de nominação, também denominado de benzimento do coração ou da alma; ritual de 

fechamento do corpo contra tudo que pudessem por em risco a vida do bebê que poderiam 

originar tanto da parte de pessoas como da parte de Waí-Mahsã; ritual de alimentos 

naturais e industrializados. Papai orientou que minha esposa e eu colocássemos o pó 

benzido no umbigo da criança logo depois do corte do cordão umbilical.  

Como a medicina ocidental também tem suas normas internas, não conseguimos 

por o pó no umbigo da criança após o corte do cordão umbilical. Até a minha esposa tinha 

medo que o umbigo infeccionasse. Mesmo com toda essa complexidade conseguimos 

colocar o pó no umbo um dia depois do parto ainda sem que os médicos soubessem. No 

final, o nosso tuyukinha não teve nenhum problema de infeccção.  
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2.1.3 Outros materiais usados na prática de rituais de pajelanças 

 

 Os pajés Tuyuka, que entrevistamos, informaram que, além do ipadu, tabaco e 

kahpi, há outros materiais que usam para a prática dos rituais de pajelanças.  

 Nos encontros com pajé yaí e com os pajés basera Tuyuka (2007), fizemos as 

seguintes perguntas: Quais são os materiais usados por um yaí em rituais de pajelanças? 

Quais são os materiais usados por um basei ou kumu em rituais de pajelanças?  

 De acordo com pajé Yaí Henrique Barrera (2007):  

 

 Alguns materiais utilizados em rituais de pajelanças dependem do tipo de 

instrumentos que os pajés recebem de seu mestre no final da formação. Existe pajé que no 

final de sua formação recebe de seu mestre um maracá (yãhsãāã) bem ornado e outro recebe 

um pedaço de madeira de lei (yuhku siriá), com ponta arredondada, ambos são instrumentos 

de poder espiritual de yaíwa. Esses materiais são guardados com muito cuidado. São materiais 

que não se pode expor para as crianças ou mostrar para quaisquer pessoas. Como aqui é um 

lugar muito aberto, com presença de crianças ouvindo a nossa conversa, desta vez não 

mostrarei para vocês, deixarei para próxima oportunidade no momento e lugar mais restrito. 

São materiais perigosos. A única pessoa habilitada para peagar e manusear esses 

instrumentos é o pajé yaí após o ritual de proteção espiritual. São instrumentos de trabalho 

sagrados.  

 Os pajés yaíwa para realizar o ritual de pajelança usam o maracá sagrado ou o pedaço 

sagrado de madeira, a cuia, a água e as folhas, que não podem ser quaisquer folhas. Os yaíwa e 

kumuã que realizam os rituais de kumuãłe (ou “benzimentos”) usam os seguintes materiais: 

breu, tabaco, água, mingau, os bahserikó (são de origem vegetal misturados com água). No 

entanto, não existe nenhum pajé basei que faz os mesmos rituais de um pajé yaí. Ao contrário, 

existem pajés yaíwa que realiza os rituais de kumuãłe, que seriam exclusivamente de um pajé 

basei.  

 

 Para pajé Basei Antônio Barrera (2007): 

  

 Os conhecimentos de pajés basera Tuyuka, os “benzimentos” (bahserige) e o banco 

sagrado eram de Uhtã Pinõ, vivenciados de geração em geração para pajelar nomes indígenas, 

corações, casas tradicionais, chão e habitação. No princípio o banco era de pedra. Ele 

significava força, resistência, segurança e dureza. Hoje, esse significado é apenas vivenciado 

por nós, pajés yaíwa e basera. 

 O basei, quando senta no banco, junta o breu (wehté) com as mãos e com os pés procura 

se firmar no chão para ter mais segurança durante o ritual. O banco é sinônimo de poder e 
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força. O breu (wehté) é o primeiro material utilizado para o ritual de proteção, que serve para 

prevenir as doenças que podem atingir os povoados, as casas, pessoas, as plantações e as 

criações. 

  O ritual de prevenção de um povoado serve para proteger contra outros pajés invejosos 

e rivais que podem estragar a terra para a prática de agricultura da comunidade; é para 

“blindar” contra os rituais de malzimentos que podem estragar as plantações frutíferas que 

ficam nos arredores das casas de nossas famílias.  

Ao realizar o ritual de prevenção das casas, o pajé basei busca proteger espiritualmente 

os materiais usados na construção da casa para evitar que cupins, brocas ou grilos devorem a 

estrutura física; cada peça, material e instrumentos de ornamentos tradicionais usados por 

mestres de danças de Kapiwayá e mestres de danças dos rituais de Jurupari, que ficam 

guardados nas cumieiras de suas casas; previne doenças que possam proceder dos materiais 

utilizados por mulheres nos trabalhos domésticos (ralador de mandioca, aturás, panelas de 

barro e de alumínio, peneiras, balaios, cumatás, tipitis, jiraus, fornos etc); procura proteger os 

alimentos (mandioca, frutas das florestas, carne de animais silvestres e aquáticos) consumidos 

por membros da habitação.   

 Na visão de pajés, Todos os recursos naturais existentes na superfície terrestre que o 

ser humano usa (os vegetais, animais e minerais) são de origem do mundo de seres espirituais 

(Waí-Mahsã), que podem utilizar como meios de gerar doenças em humanos.  

 Quando pajé basei realiza o ritual de pessoas, previne contra as picadas de jararacas, 

aranhas e doenças provenientes de Waí-Mahsã. Ele utiliza o breu (wehté) para realizar esse 

ritual de pajelança. Durante o ritual se comunica espiritualmente com seres espirituais (Waí-

Mahsã). É momento de diálogo entre o pajé e os seres espirituais para vivermos em harmonia. 

O pajé comunica que nós, seres humanos, não estamos aqui na terra para serem seus 

adversários ou para querer o mal deles. Ele entra em acordo amigável para que os Waí-Mahsã 

fiquem dentro de suas Casas das Emergências sem ameaçar os membros da comunidade. 

Somente para confirmar e corroborar para uma convivência equilibrada realiza a defumação 

de breu fecha em direção à porta do norte, sul, leste e oeste, onde há Casas das Emergências 

habitadas por Waí-Mahsã. Quando o pajé basei não sabe realizar bem esse ritual de prevenção, 

os pajés humanos e os Waí-Mahsã podem vir a causar epidemias contra quaisquer membros de 

um povoado.  

 O segundo material utilizado para realizar o ritual de prevenção e proteção é o tabaco 

(munõłõ), que também serve para realizar os mesmos rituais feitos com o breu. Com o tabaco, o 

pajé basei usa para pajelar e defumar o corpo das pessoas, o caxiri para que ninguém venha a 

ficar doente.  

 Existem outros materiais que são solúveis para benzer e curar as doenças, que 

denominamos de bahserikó. O bahserikó é o material que retiramos de plantas e vegetais, e 

misturamos com a água para realizar os rituais de curas de doenças. O bahserikó serve para 

curar a dor de barriga, cabeça, estômago, dor de parto. Para que tenha efeito medicinal o pajé 
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ou “benzedor” tem que pajelar o bahserikó. Não adianta nada somente misturar com água, 

porque não terá nenhum efeito medicinal. Alguns bahserikó utilizados são: breu derretido, que 

se mistura com água; sangue (líquido) da árvore de kẽnõu (jatobá de mata virgem); sangue 

(líquido) do pé de ingá, que só se encontra em uma floresta de chavascal, não é o pé de ingá 

comum plantado no quintal de casa ou que nascem nas capoeiras; ũkũ (parecido como pé de 

goiaba), que se encontra na mata virgem; kahtá wahsõ, que se encontra tanto na mata virgem 

como em um chavascal; material proveniente de cucura59 (uhsé); até água e mingau serve como 

bahserikó. 

  

 Hoje, vários pajés (basera ou kumuã) e “benzedores comuns” (bahserá) se 

apropriaram de materiais provenientes da sociedade não-indígena para realizar alguns 

rituais de pajelanças e utilizam com bahserikó, tais como: perfumes, sucos artificiais etc. A 

experiência do uso desses materiais demonstra que o efeito de prevenção e cura de algumas 

doenças é o mesmo. O perfume é muito utilizado para fechamento do corpo contra inveja e 

inimizade. Os sucos são mais utilizados na cura de doenças.  

 Tanto meu pai como meu tio Laureano Dutra (2007) ressaltaram a importância e o 

significado do banco de Uhtãpinõ. Para esses Tuyuka, “o banco é de uhtã wehtirikũmũłõ, 

uhtã wehtirimisá, uhtã ahpé, uhtã ohkołimisá”. Antigamente, cada pajé basei tinha o seu 

único banco pajelado que pertencia unicamente a ele e ninguém mais podia sentar nele. O 

banco dava a sustentação espiritual aos rituais de pajelanças. Nenhuma mulher ou criança 

podia sentar nele, porque pertencia apenas aos pajés. O meu tio Laureano DUTRA (2007) 

fez até uma comparação entre os materiais importantes utilizados por não-indígenas, por 

exemplo: “a cadeira que um bispo ou papa senta pertence a ele, não são quaisquer cristãos 

que vão lá e sentam, também era mais ou menos o que acontecia com os pajés”.  

 Atualmente os pajés do Uaupés não têm mais esses bancos e nem vivenciam mais o 

seu significado. Como não há mais esses bancos sagrados, sentam em quaisquer bancos de 

madeira ou de metal. Alguns até comercializam para fins econômicos. Vários fatores 

contribuíram para chegar a essa situação cultural: a) destruição de Casas Tradicionais 

(Bahsawihseri); b) extinção de pajés yaíwa e basera; c) proibição histórica de antigos 

missionários salesianos para a vivência de rituais tradicionais, que levou à perda dos 

principais pajés; d) o contato com o mundo não-indígena que provocou transformação 

cultural, social, político e religioso, principalmente com a apropriação de novos costumes 

por parte da atual geração indígena.  

                                                 
59 Cucura, segundo o dicionário Aurélio, é a planta da família das moráceas. Também é chamada de uva da 
Amazônia. 
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 Esses e outros fatores que desafiam a vivencia dos rituais de pajelanças entre os 

indígenas do alto rio Negro.    

 

2.2 Rituais de pajelanças yayiałe 

 

 Os rituais de pajelança yayiałe são rituais executados somente por pajés yaíwa. O 

povo Tuyuka denomina esses rituais de yayiałe, que se dividem em ohkó sihtałé e hułé. 

Ohkó significa água; sihtałé significa derramar; hułé significa chupar ou sugar; ohkó 

sihtałé significa derramar água no paciente e hułé significa chupar ou sugar objetos que 

causam doenças no corpo das pessoas. Dessa diferença que surgem os tipos de pajés yaíwa, 

de acordo com suas especialidades: yaí ohkó sihtau (pajé yaí que derrama água em cima do 

paciente) e yaí hugu (pajé yaí sugador).  

 Os rituais de pajelanças yayiałe entre outros grupos do Uaupés também têm 

denominações e significados afins, como por exemplo, em tukano (yepá-mahsã) se diz 

ohkó sihtasé e husé. Os rituais de pajelanças de pajés yaíwa Tuyuka são os mesmos 

praticados por pajés yaíwa de grupos do Uaupés, porque são originários da mesma Casa da 

Emergência de Ohkó Diawi, onde seus primeiros chefes receberam os mesmos 

conhecimentos, têm os mesmos criadores, o Suniã Pãłãmĩ e seus três irmãos.  

 Quem derra a água no paciente e pajé yaí ohkó sihtagu, que tem como objetivo 

lavar e revitalizar física e espiritualmente. E, quando o pajé yaí hugu realiza o ritual 

procura retirar objetos pontuais que causam dores no corpo do paciente. Esses 

procedimentos é que caracterizam os rituais de pajelanças yayiałe.  

 Existem três etapas sucessivas que os pajés yaíwa Tuyuka cumprem para curar as 

doenças de um doente. Na primeira etapa, o pajé yaí descobre através de sonho que no dia 

seguinte chegará um doente em sua casa; durante o sonho diagnostica que tipo de doença a 

pessoa tem e quais são seres espirituais que causaram a doença.  

 A segunda etapa constitui a hora que o paciente chega à residência do pajé yaí, que 

já explica ao doente o tipo e a causa da doença. Em seguida, então, realiza o ritual de ohkó 

sihtałé ou o ritual de hułé, dependendo o tipo de pajé yaí. Dependendo de sua 

especialidade, o pajé yaí usa maracá, a cuia, a água e as folhas, ou apenas realiza o ritual de 

sugamento bucal. 

 A terceira etapa se dá depois de realização do ritual de yayiałe. O pajé yaí orienta 

aos familiares do doente para que o levem a um pajé basei que concluirá a cura de doença 
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com os rituais de pajelanças kumuãłe. Segundo meu pai Avelino DUTRA (2007), “o basei 

que sabe como pajelar (“benzer”) e concluir o processo de cura”.   

 Essas etapas são seguidas nas comunidades ou em lugares próximos aonde há o 

pajé yaí e pajé basei. Caso contrário, às vezes, o próprio pajé yaí que detém o 

conhecimento para realizar os rituais de kumuãłe realiza os rituais que poderiam ser feitas 

por um pajé kumu. Antes da chegada de missionários essa prática tradicional era mais 

intensa, mas atualmente, como tem poucos pajés yaíwa e poucos pajés basera, torna-se 

cada vez mais difícil seguir os passos. São realidades que dificultam a cura completa de 

certas doenças que os pajés do alto rio Negro poderiam curar.  

 

2.3 Rituais de pajelanças kumuãłe  

 

 Os rituais de pajelanças kumuãłe são práticas “exclusivas” dos pajés basera. No 

entanto, há “benzedores” comuns (bahserá) e alguns pajés yaíwa, conforme destacamos no 

intem anterior, que também praticam alguns rituais de kumuãłe. A palavra benzer ou 

benzimento é de origem ocidental, de procedência cristã. Ela não traduz na sua totalidade o 

significado dos rituais de pajelanças kumuãłe do Uaupés, porque os rituais religiosos das 

igrejas ocidentais e orientais diferem dos rituais espirituais praticados por pajés do Uaupés. 

 Os Tuyuka usam a denominação kũmũãłe ou bahseré para se referir aos rituais de 

proteção, prevenção e cura de doenças. Outros povos do Uaupés também têm suas próprias 

denominações, de acordo com as suas línguas paternas, mas a função é a mesma: 

prevenção, proteção e cura de doenças. O povo Tukano denomina kumuãłe de kũmũãsé, 

bahseré de bahsesé. Por enquanto, não conseguimos traduzir literalmente para o português 

as palavras kũmũãłe e bahseré. A palavra benzimento apenas aproxima o que na teoria e na 

prática significa os rituais de pajelanças do Uaupés. Já ajuda compreender um pouco mais.  

 A palavra mais usada entre os indígenas do Uaupés para se referir aos rituais de 

pajé basei é benzimento, por causa da influência missionária, que em si não altera a 

essência dos rituais indígenas. Os rituais de pajelanças kũmũãłe ainda podem ser 

denominados de benzimentos, enquanto os próprios pajés não decidirem adotar outra 

palavra em português. Neste trabalho adotamos o termo pajelar ou kũmũãłe no lugar de 

benzer e benzimentos. 

 Os kũmũãłe não podem ser confundidas com os rituais de pajelanças yayiałe e 

muito menos com ritos religiosos de igrejas ocidentais e orientais. Mais uma vez 

corroboramos que os rituais de pajelanças yaiałe são rituais praticados pelos pajés yaíwa e 
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os rituais de pajelanças kũmũãłe são rituais praticados por pajés kumuã e benzedores 

comuns. Os rituais de pajelanças são valores espirituais, porque estão fundamentados em 

Uhtã Ñehku, Bulekó Ñehku (Deus do Tempo e do Universo). Segundo meu tio Laureano 

Dutra (2007), “o basei e yaí se comunicam diretamente com Deus através dos rituais de 

pajelanças para pedir a prevenção e cura de doenças”.   

Destacamos que Suniã Pãłãmĩ era neto de Suniã Ñehku (Deus, Avô do Universo). 

O poder dos rituais de pajelanças foi introduzido em Suniã Pãłãmĩ por Deus. Suniã Pãłãmĩ 

e seus três irmãos (Ãhsĩpoã Ñehku, Yałebó e o Muĩpũłĩ Pinõ) eram deuses, foram os 

primeiros pajés. Quando Suniã Pãłãmĩ subiu ao céu até a casa de seu Avô após perder três 

grupos humanos na Casa da Emergência de Diasihti Mahkãwi, foi pedir mais poderes e 

conhecimentos espirituais de pajelanças. Esses poderes e conhecimentos serviram para 

proteger, prevenir e curar as doenças de grupos humanos emergiram em várias Casas das 

Emergências e povoaram o este continente.  

 Ao vivenciar os rituais de pajelanças kũmũãłe, os pajés Tuyuka fazem o que Suniã 

Pãłãmĩ fez em Ohkó Diawi antes de criar e povoar os grupos indígenas do Uaupés. Para 

que os grupos humanos sobrevivessem neste mundo terreno, Suniã Pãłãmĩ realizou os 

rituais de proteção e prevenção; transmitiu os rituais de pajelanças aos primeiros pajés 

humanos. 

 Os rituais de proteção e prevenção de doenças e habitações são realizados para 

proteger os membros de um povoado, as roças, as plantações, uma casa através de forças 

espirituais contra as ações seres espirituais (Waí-Mahsã) e de pajés malzedores. A 

rivalidade entre os humanos e Waí-Mahsã constitui uma constante guerra espiritual. 

Segundo pajés Tuyuka, os Waí-Mahsã se sentem ameaçados pelos homens que destroem o 

meio ambiente natural. Os seres espirituais das Casas das Emergências utilizam as doenças 

para se vingar do homem, como contra-ataque. As pessoas comuns não enxergam e nem 

compreendem a origem dessas ações, apenas os pajés que vivenciam essas práticas 

espirituais que acreditam nessas coisas, porque as suas relações com o mundo espiritual 

são mais diretas que as de pessoas do senso comum. 

 O grupo Tuyuka sempre se apóia nos conhecimentos de seus pajés para se prevenir 

e curar algumas doenças que surgem nas comunidades. Muitas doenças não são curáveis 

através dos rituais de pajelanças. Talvez, porque os pajés do alto rio Negro nunca se 

preocupam sistematicamente em aprofundar na busca de cura.  

 Outra coisa que atestamos sobre os rituais de pajelanças é que são meios de 

estabelecer uma relação de harmonia e desarmonia entre grupos humano-humanos e 
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humanos-Waí-Mahsã. Essa relação pode ser quebrada se um deles violar o limite de cada 

um. O Suniã Pãłãmĩ, quando iniciou a criação e o povoamento de grupos humanos 

enfrentou vários inimigos naturais e sobrenaturais espalhados em todos os cantos do 

continente e que ameaçavam a emergência e povoamento dos povos indígenas. Através dos 

rituais de pajelanças, Suniã Pãłãmĩ foi eliminando cada um deles. Em todas as Casas das 

Emergências e em vários pontos naturais (montanhas, cachoeiras, rios, lagos, florestas etc), 

Suniã Pãłãmĩ travou batalhas espirituais. Em alguns momentos, quase foi morto por seres 

que não queriam ver a emergência de humanos na superfície terrestre. Até seu irmão 

Muĩpũłĩ Pinõ se tornou seu adversário quando quis destruir a Casa da Emergência de Ohkó 

Diawi.     

 Na vida Tuyuka, “Ordem e desordem não se separam [...]”60. Os rituais de 

pajelanças constituem a dialética da desordem e ordem. Por meio dos rituais de pajelanças 

os pajés procuram manter a ordem da vida de seus grupos, de suas comunidades, suas 

casas, suas crianças etc. A desordem é o lado negativo (malzimento) da vida de quaisquer 

grupos humanos, que muitas vezes é causada tanto pelos humanos como pelos Waí-Mahsã. 

Para indígenas do alto rio Negro, o “benzimento” e o malzimento constituem o famoso 

“[...] duplo enigma que constantemente afronta o homem, em todos os tempos e em todas 

as culturas [...]”61. 

 

2.3.1 Nomes e ritual de nominação Tuyuka 

 

 Os povos indígenas do Uaupés, criados por Suniã Pãłãmĩ na Casa da Emergência 

de Ohkó Diawi, têm suas próprias nominações tradicionais, que podem ser traduzidas de 

nomes de pajelanças de crianças (wĩmałã bahseré wãmẽ). Cada povo possui x nomes 

finitos, tanto para as nominações masculinas como para as nominações femininas. Esses 

nomes se orginaram dos primeiros ancestrais de cada grupo.  

 O povo Tuyuka tem dez nomes tradicionais para nominações masculinas e sete para 

nominações femininas. “Os nomes masculinos são: Poani, Paikułó, Paó, Yuhkułó, Põłõ, 

Duhpó, Ñõłõ, Uhtãlõ, Buá e Ñiripu. E nomes femininos são:  Diá, Kamõ, Yohsokamõ, 

Somẽ, Senã, Sanõ e Yabé”62.  

                                                 
60 BALANDIER, 1997, p. 12. 
61 Ibid., 1997, p. 12. 
62 Essa informação foi transmitida oralmente pelo meu pai Avelino Dutra, no mês de abril de 2007. 
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 Sobre as nominações Tuyuka, Avelino DUTRA (2007) destaca:63 

  

 Mãłĩ nohkõłõ ahtiyu: mãłĩ Uhtãpinõponã, mãłĩ nimiã mãłĩ. Ku Yułi Yuhkułó téroła, 

Ohpaya Dohkapuału téroła, ku Ohkó Bayá téroła, terowadó nirãtiku mãłĩ, małĩnõhã. Té mãłĩ, 

yahpaapu nirã timiã mãłĩ. Tohkẽrãwadó niirãtiku mãłĩ nipehtirapuła. Nẽ sihku mẽreã niiriku. 

 Dahsiakã tohkõłõłã, mãłĩ biroła. Mãłĩ nisugegu Poani niĩ. Poani, ku dohká mahkułã 

anĩ Paikułó. Paikułó dohká mahkułã ku anĩ Paó. Kuã niiya bayaroa. Poani, Paikułó, Paó, 

Yuhkułó, Põłõ, Duhpó kuã niiya bayaroa, mahsãkułayaíwa. Tuanuhkõ tiira, anĩ Ñõłõ niĩ 

baseihasa. Ñõłõ, Uhtãlõ, Buá ku basei niĩ ti kuhã. Buaha munõpá basei niĩti anĩ Buaha. 

Ñiripuha kahpi wakohtei niĩgu.  

 

 Nós somos Tuyuka. É fundamental afirmar que somos Tuyuka, independentemente da 

hierarquia ou sibs. Assim como Yułi    Yuhkułó, Ohpaya Dohkapuału Ohkó Bayá somos iguais 

em direitos e deveres, até nós que somos um dos últimos sibs dentro da hierarquia do povo, não 

somos diferentes de outros Tuyuka. Todos os sibs do nosso povo têm os mesmo nomes de 

tradicionais. Ninguém é diferente um do outro ou tem mais nomes que os outros sibs.  

 Os dois sibs Dahsiá também possuem as mesmas nominações como nós. Depois de Yułi    

Yuhkułó, o nosso chefe é Poani; depois de Poani é Paikułó; depois de Paikułó é Paó, assim 

sucessivamente. Esses primeiros são os mestres de músicas e danças tradicionais do nosso 

povo. Além dos três, outro bayá é o Duhpó. Os Ñõłõ, Uhtãlõ e Buá são pajés yaíwa e basera. O 

Ñiripu era o tuyuka que carregava e servia kahpi para seus irmãos maiores.  

   

 Kuã numiã niĩya sũkã: Diá, Kãmõ, Yohsokãmõ, Somẽ, Senã niĩyó, Sanõ, Yabé. 

Tohkẽrãłã niĩya kuã numiãhã. 

 

 As mulheres têm as seguintes nominações: Diá, Kamõ, Yohsokamõ, Somẽ, Senã, Sanõ e 

Yabé. Os nomes femininos do povo Tuyuka são somente esses. 

  

 Os nomes Tuyuka se originam dos primeiros ancestrais do grupo. Os ancestrais 

eram mestres e pajés dos rituais de Jurupari (mahsãkułayaíwa), pajés (yaíwa e basera), 

mestres de músicas e danças do kapiwayá (Bayaroa). Para os Dohkapuała os primeiros 

ancestrais ainda representam a fonte de vida e sabedoria, força vital e espiritual do ser 

Tuyuka, que até hoje são considerados intermediadores entre Deus e pajés. 

 Segundo Laureano DUTRA (2007): 

 
                                                 
63 O meu pai ainda não quis detalhar sobre a história de nominações do nosso povo. Ele justificou que temos 
que ir devagar: “vamos devagar”. Segundo ele, primeiro eu teria que aprender coisas básicas para depois 
aprender os conhecimentos mais complexos.  
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 Basei niki tewudahki hĩ bahsegu. Topu duhtiawu biró bahseró waałopu. Teró 

mahsĩkumẽ tinoãwu. Põłõ, Diatá Põłõ, Diatá Yuhkułó wãmẽtimiã mãłĩ, Põłõ, Ñõłõ, Diatá Ñołõ 

mahsãkuła yaí, Poani (basei niĩsa) biró bidahki hĩ bahsegati ku. Anĩ Uhtã Ñehku, Bułekó 

Ñehku pułé yeriponãti tiidahki hĩāusá, kupułé seĩbahsá tikoatai ku.  

 Ku Koãmahkupu wadołé seĩkiá, kuwadółe tikoki. Numiãkãłẽ téroła, ahtió 

Yehpabuhkuopułé seĩbahsaki yułibahsokó waało hĩāu, yugó biró waało hĩāu, paderi bahsokó 

waało hĩgu, mahsãkułayo nikió kó Diá Somẽ, Diá Sanõ wãmẽtió, Ohkó Diawi mahkõ kó Diá 

wãmẽtió. Ahté bułekołi basera tetirá pehtikoãłãtiyasá, manĩyasa. 

  

 A pessoa que faz o ritual de nominação é pajé basei ou benzedor comum. O ritual de 

pajelança que projeta a vida que cada indivíduo terá que desenvolver ao longo de sua vida. Um 

sábio nãose torna sábio por acaso. O que manda é o ritual de nominação e a maneira como o 

pajé basei realiza o ritual de acordo com o nome tradicional Tuyuka. Nós, Tuyuka, somos Põlõ, 

Diatá Põłõ, Diatá Yuhkułó, Põłõ, Ñõłõ, Diatá Ñõłõ Mahsãkuła yaí, Poani é pajé basei. Ao 

realizar o ritual de nominação o pajé basei invoca diretamente a Deus (Uhtã Ñehku, Bułekó 

Ñehku) para pedir que a força espiritual e o coração de um Tuyuka estejam ligados 

diretamente a Deus.  

 Os pajés basera sempre pedem a Deus a força espiritual para nominar e curar as 

doenças. Também para nominar as mulheres, o pajé basei invoca a Deus e a  Yehpá Buhkuó (a 

Avó do mundo). As mulheres Diá Somẽ, Diá Sanõ, Diá tem sua força espiritual fundamentada 

na casa da Emergência de Ohkó Diawi. Atravé do ritual de pajelança o pajé pede a Deus que a 

mulher seja trabalhadora, líder, mestre e representante de mulheres nas danças de Kapiwayá. 

Os principais pajés basera especialistas desses rituais estão acabando. Agora é muito difícil 

saber quem ainda sabe sobre esses rituais específicos que determinariam o ser pajé, mestres de 

danças tradicionais e pajés dos rituais de Jurupari.    

  

 O pajé basei ao nominar uma criança incorpora o nome e a força espiritual de um 

ancestral Tuyuka: Poani, Paikułó, Paó, Yuhkułó, Põłõ, Duhpó, Ñõłõ, Uhtãlõ, Buá e Ñiripu. 

Isso também vale para as mulheres Tuyuka. A criança terá a mesma força espiritual de seu 

ancestral para enfrentar os desafios do mundo natural e espiritual. Por exemplo, meu nome 

é Põłõ. Sou Põłõ. Meu pai escolheu esse nome e pajelou para que a minha vida seja 

protegida pelas forças espirituais do primeiro ancestral Tuyuka que se chamava Põłõ.  

De acordo com o meu nome, se tivesse vivido por mais tempo entre os meus pais 

hoje seria um mestre de cantos e danças tradicionais (bayá) e pajé dos rituais de Jurupari 

(mahsãkuła yaí). Põłõ era um bayá e mahsãkuła yaí. Infelizmente, não tenho a mesma 

sabedoria que o meu ancestral. Não convivo diretamente com meu pai, talvez, por esse 

motivo, ainda não aprendi e não apreendi os conhecimentos dos rituais de pajelanças.  
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 Entre os Tuyuka, quem escolhe os nomes tradicionais é o pajé basei ou benzedor 

comum (bahsegu) que vai nominar e pajelar o coração da criança. A escolha de nome é 

feita de acordo com a ordem de nascimento de crianças da família. A nominação não pode 

ser feita de qualquer jeito. Essa regra também é vivenciada entre os demais grupos do 

Uaupés originários da Casa da Emergência de Ohkó Diawi. Ninguém escolhe ou inventa 

nome indígena. 

Já antes do nascimento de uma criança, sendo menino ou menina, o pajé (yaí e 

basei), ou benzedor comum, escolhe dois nomes para nomeá-la. Durante o ritual de 

nominação, o pajé pré-sente e sente espiritualmente qual dos dois nomes fortalecerá de fato 

a saúde física e espiritual da criança. No final da reflexão mental escolhe apenas um nome 

que será o fundamento espiritual para vida da criança.  

Não são os pais da criança que escolhem os nomes de seus filhos. Agora se o pai da 

criança for um pajé basei e benzedor comum, aí sim, ele escolhe o nome para seu filho(a). 

Há mulheres que também sabem os rituais de nominação, por isso escolhem e definem 

qual nome apropriado para a criança recém-nascida. No entanto, a maioria de mulheres 

indígenas não conhece os rituais de pajelanças, por esse motivo não podem decidir qual 

nome usar para nominar a prole.      

 O ritual de nominação é o mais importante na vida de uma criança indígena do 

Uaupés. Em quaisquer eventos que venha por em risco a vida de uma pessoa, para fechar 

espiritualmente o corpo, o pajé pajela a partir de princípios espirituais que sustentam o 

nome tradicional. A vida de um indígena depende da força espiritual do nome, que 

somente poderá ser efetivada através do ritual de pajelança.  

 Um dos objetos mais utilizado para realizar o ritual de nominação é o pó de 

carajuru (wãłõsoã). O urucum não é o principal elemento material usado para esse tipo de 

reitual. Depois que o cordão umbilical é cortado, o pó de carajuru pajelado é passado no 

umbigo, na testa e no peito da criança recém-nascida para prevenir as doenças de origem 

espiritual e física.  

O carajuru também é usado para pajelar contra os malzimentos e animais 

peçonhentos (jararacas, aranhas, escorpiões etc.); para fechamento do corpo contra os pajés 

malzedores que podem estragar as pessoas. Os bayaroa usam o pó para ornar seus corpos 

antes de danças tradicionais.  

  O pó de carajuro peajelado no umbigo significa introduzir a força espiritual do 

primeiro ancestral Tuyuka, que fortalecerá a saúde e o desenvolvimento mental do recém-

nascido. A partir do momento que o cordão umbilical é cortado separa a criança da ligação 
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vital com a mãe. Para os Tuyuka, o recém-nascido precisa de outra força que proteja e 

fortaleça o seu estado físico e espiritual para enfrentar os novos desafios da vida terrena e 

frente os seres espirituais (Waí-Mahsã) que podem poderão colocar em risco a vida da 

criança.  

 O pó benzido na testa e no peito significa mostrar aos Waí-Mahsã (as cobras dos 

rios, os peixe, botos, as jararacas, aranhas, corujas, curupiras etc.) que a criança está 

pajelada e protegida física e espiritualmente.  Dessa forma, os seres sobrenaturais 

reconhecem que nada pode ser feita contra a criança, porque sabem que se mexerem com o 

recém-nascido, o pajé quebrará (de cegar) os olhos deles e enviá-los para os confins da 

terra onde nunca mais poderão sair.  

 De acordo com pajés Tuyuka, quando os pajés cegam os seres espirituais e 

espantam as cobras dos rios, através dos rituais de pajelanças, os peixes também somem 

dos rios e igarapés. As cobras são consideradas pais dos peixes. O ritual de pajelança de 

uma criança recém-nascida serve para afastar seres espirituais. Foi o que acontece em 

lugares mais povoados do Uaupés e seus afluentes. Cada vez que uma criança nasce, o pajé 

afasta os seres espirituais para proteger a criança.   

 Os rituais de pajelanças contra os seres espirituais, apesar de serem rituais de 

proteção e prevenção do ser indígena, colocam em risco a própria sobrevivência das 

comunidades.  Antes da chegada de missionários a vivência dos rituais era mais intensa 

entre os indígenas do Uaupés. Para tuyuka REZENDE (2007)64: 

 
Os Tuyuka crêem que todas as coisas boas da vida dependem do benzimento 
bem feito e ele protege a vida de doenças. Quando uma criança ou adulto fica 
doente, o benzedor procura a origem da doença no nome da pessoa, no lugar 
mitológico que dá origem ao nome. É assim que ele cura a pessoa. 
A prática de benzimento é profunda para os Tuyuka, principalmente o 
benzimento de nominação. Os missionários introduziram o batismo para dar 
outro nome ao indígena, mas o nome do benzimento é anterior e mais 
importante. Agora, com a prática da  evangelização inculturada, os padres 
insistem que seja adotado nome de benzimento no momento do batismo cristão, 
mas muitas famílias preferem separar as práticas. No contexto das escolas 
indígenas (Tuyuka, Wanano, Tukano...) há utilização de nome de benzimento no 
dia-a-dia, e algumas pessoas adotam o mesmo nome de benzimento no batismo 
cristão, acrescentando apenas o sobrenome em português. 

  

 Depois que os missionários chegaram à região, principalmente os que migraram 

para os centros urbanos, passaram a desvalorizar os nomes indígenas e substituir pelos 

nomes e sobrenomes de batismo: Dutra, Meira, Tenório, Basto, Machado, Silva, Cordeiro, 

                                                 
64 REZENDE, 2007, p. 113. 
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Gomes, Massa, Pimentel, Gentil, Costa, Veloso, Serra, Brandão, Rezende, Menezes, 

Maranhão, Fontes etc. Os grupos se apropriaram dos nomes ocidentais por imposição 

missionária. Os grupos indígenas já estavam divididos em sibs e viviam em intensas 

rivalidades internas. A imposição missionária em batizar com sobrenomes ocidentais 

aumentou mais ainda a rivalidade familiar.     

 Apesar da história de imposição missionária, os povos que vivem nas aldeias não 

perderam suas tradições e costumes. Vivenciam seus conhecimentos tradicionais com mais  

liberdade, tranqüilidade e segurança. Realizam os rituais de nominação, sem desrespeitar e 

desvalorizar o batismo das Igrejas cristãs poque acreditam que a força de Deus ultrapassa a 

simples pretensão de poder do ser humano.  

O indígena que não assume a nominação indígena é por tem vergonha de ser 

indígena. Outros têm medo de sofrerem discriminações. Muitos têm vergonha de revelar a 

que povo pertence e, por isso, trocam de etnias. Ainda acreditam que ser indígena é 

sinônimo de atraso.  

No entanto, dependendo das circunstâncias da vida atual, de públicas do Governo 

brasileiro que beneficiam as populações indígenas, os estudantes indígenas em 

Universidades Públicas, muitos pais se preocuparam em querer saber os nomes tradicionais 

de suas etnias, para que os filhos tenham o direito de concorrer às vagas e às cotas nas 

universidades. Nesses últimos anos, o interesse pelos nomes indígenas aumentou entre as 

famílias que vivem na região de São Gabriel da Cachoeira/AM.  

Depois que a FUNAI começou cadastrar os indígenas com nomes tradicionais de 

cada etnia, a população indígena aumentou. Em muitos casos, o aumento não significa que 

todos são indígenas. Alguns pais, que não são indígenas ou que acham que seus filhos 

também são indígenas, inventam e fraudam nomes que não existem dentro das etnias para 

facilitar o ingresso de seus filhos em Universidades.   

 Esses fatos violam, acima de tudo, o ser indígena do alto rio Negro. Os princípios 

de patrilinearidade e as normas tradicionais não são respeitados e valorizados. A soberania 

de cada povo indígena não é respeitada. Percebemos que as pessoas que inventam nomes e 

etnias por interesses particulares não demonstram pertencimento nenhum a um grupo 

indígena. Quando ocorrem essas ações, ninguém sabe mais quem é índígena e quem não é 

indígena do alto rio Negro. Qualquer pessoa se torna indígena, basta saber que tem algum 

benefício para os indígenas.  

Para o povo Tuyuka só pode receber o nome tradicional Tuyuka os descendentes de 

homens Tuyuka. Ou seja, só é Tuyuka, quem é filho da parte paterna. Os filhos de 
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mulheres Tuyuka não são Tuyuka e, por isso, não recebem nominações Tuyuka. A prole de 

mulheres Tuyuka tem que seguir a linhagem do pai, de acordo com os princípios da 

exogamia vivenciada pelo grupo. Para pajés Tuyuka, as mulheres indígenas que casam 

com os não-indígenas devem respeitar os seus parentes indígenas. Não podem violar os 

princípios espirituais que regem a existência de cada grupo indígena do alto rio Negro. O 

fato é que algumas mulheres que se dizem indígenas não respeitam mais essas normas. 

Para povo Tuyuka, o nome Tuyuka sempre foi e sempre será o mais importante que 

quaisquer outros nomes de batismo. Ninguém pode violar os princípios vividos desde os 

tempos milenares, a não ser que o grupo decida mudar as regras tradicionais, que é 

possível, mas muito difícil. Não importa se o Tuyuka foi batizado na Igreja Católica, 

Evangélica, Mulçumana, ou na Budista. Ele sempre será Tuyuka em qualquer tempo e 

espaço, porque seu pai é Tuyuka. 

 

2.3.2 Ritual do parto Tuyuka  

 

 O ritual do parto consiste em um conjunto de rituais de pajelanças que fortalecerão 

e acompanharão espiritualmente a vida de criança recém-nascida. O ritual constitui a 

principal tradição do grupo. A efetividade da pejelança garantirá a existência e a 

prosperidade do grupo. É um ritual que a maioria dos pais Tuyuka conhece e pajela. De 

acordo com a tradição do grupo, todo homem que casa deveria saber pelo menos alguns 

rituais do parto. No entanto, a trajetória de contato histórico do povo fez e faz com que 

muitos homens Tuyuka desconheçam esses rituais.  

 Segundo tuyuka REZENDE (2007)65, “a prática de pré-natal, nascimento nos 

hospitais e diferentes tratamentos de crianças recém-nascidas criaram outras mentalidades 

nos pais; apesar destes tratamentos, a maioria de pais Tuyuka inicia seus filhos dentro de 

suas tradições”.  

 Outra novidade que surge entre os indígenas do Uaupés é o fato de alguns homens 

casarem com mulheres não-indígenas. “Quando uma criança nasce, dessa nova relação, 

requer do pajelador (“benzedor”) a inclusão de novos elementos materiais não indígenas 

que sustentem a vida espiritual de recém-nascido” (Avelino DUTRA, 2007). São novas 

situações que requerem dos pajés maior aprofundamento e apropriação de novos 

conhecimentos para a prática dos rituais de nominação.  

                                                 
65 Ibid., 2007, p. 106. 
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 Para os Tuyuka, o ritual do parto pode ser dividido em três momentos: período 

gestacional, o nascimento de criança e pós-nascimento.  

 

2.3.2.1 Ritual do período gestacional 

 

 O ritual do período gestacional é o conjunto de normas e cuidados vivenciados 

pelos pais da criança sob a orientação direta de um pajé e familiares. Em alguns casos que 

põem em risco a vida da mãe, o pajé fica pronto para realizar os rituais de prevenção e 

proteção de doenças.   

 A criança que está dentro do útero da mãe é como se os grupos humanos estivessem 

dentro da Canoa da Emergência (Pamũłĩ Yohkosoró) sob a proteção de Suniã Pãłãmĩ e 

seus três irmãos (Ãhsĩpoã Ñehku, Yałebó e o Muĩpũłĩ Pinõ). A criança se prepara para 

emergir do mundo espiritual para o mundo natural. O útero da mãe tem o mesmo 

significado é importância que a Canoa da Emergência. Para pajés Tuyuka, o útero é como 

se fosse a Canoa da Emergência.   

 O período de gestação Tuyuka é o primeiro de maior ponderação disciplinar 

vivenciado pelo pai e pela mãe da criança. Pai e mãe são considerados grávidos. Quaisquer 

comportamentos imprudentes de ambas as partes, segundo minha mãe Busá Maria Olga 

Alves FONTES (2007)66, “interfere diretamente na vida da criança, na saúde e no espírito. 

Desde o início de gravidez tem que ter o acompanhamento de um pajé ou “benzedor” 

(bahsegu) para que a criança e a mãe se desenvolvam com saúde e segurança”.      

  A ponderação disciplinar é mais dura quando o casal é novo. Entre os Tuyuka, os 

pais do rapaz que orientam a conduta de abstinência sexual, cuidam a parte de alimentação, 

principalmente da mãe. O pajé também dita como o casal grávido tem que se portar no dia 

a dia. O pajé já alerta que se os pais da criança não cumprirem as normas de gravidez, 

colocarão em risco a vida deles e do bebê.  

 Para Tuyuka, a vinda de uma criança é sinal de fortalecimento do grupo, não 

importa se será menino ou menina. No entanto, como qualquer grupo humano, o povo 

Tuyuka é constituído de membros que dão mais importância ao nascimento de um menino 

do que de uma menina. Para a maioria a importância é a mesma, porque ambos são 

criaturas de Deus. 

                                                 
66 A minha mãezinha conhece muitos rituais de pajelanças, porque meu pai ensina constantemente. Ela fala 
com propriedade porque conhece os rituais de pajelanças, pela sua experiência como mãe e como 
“benzedora”.  
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 Quando os familiares da comunidade sabem que nascerá um menino, ficam alegres 

e felizes, porque para eles representa a garantia de existência futura do grupo, sib e da 

família. O anúncio de nascimento de um menino não é bem visto pelos rivais que podem 

ser do mesmo povo e de outros povos, porque se sentem ameaçados. O menino é sinônimo 

de procriação, continuação da linhagem, de força, segurança e poder.  

 Os Tuyuka asseguram que os meninos é que darão continuidade à linhagem do 

povo, carregarão consigo o nome do grupo e serão guardiões de conhecimentos 

tradicionais. Isso incomoda os membros de outras famílias, que querem sempre estar na 

parte alta da hierarquia social. Destarte, o risco de morte do menino no período de gestação 

e do parto eminente. Os adversários malzedores podem impedir o nascimento de um 

menino através dos rituais de malzimentos. Para evitar que isso ocorra, a presença de um 

bom pajé da família é imprescindível. O pajé tem que conhecer bem os rituais de 

nominação Tuyuka e que seja de confiança para proteger a vida dos pais e da criança. 

 Depois desta apresentação alguém pode perguntar o seguinte: E o anúncio de 

nascimento de uma menina, que importância tem para o povo Tuyuka? 

 Para a maioria do povo Tuyuka, o anúncio de nascimento de uma menina tem a 

mesma importância que o de um menino, porque ela é Tuyuka. Quando casa carrega 

consigo o nome do povo Tuyuka. No entanto, para os pajés (yaíwa e basera), mestres de 

cantos e danças tradicionais (bayaroa) e pajés dos rituais de Jurupari (mahsãkuła yaíwa e 

miniã yaíwa), a menina não tem muita importância, por que os conhecimentos tradicionais 

não são transmitidos para elas. Os conhecimentos tradicionais de pajelanças e músicas de 

kapiwayá, geralmente são transmitidos apenas para os homens. O fato de o grupo ser 

patrilinear, o nascimento de um menino cria mais expectativa. 

Os pais Tuyuka quando sabem que nascerá uma menina não ignoram os cuidados e 

as normas no período de gestação. A atenção e o resguardo para proteger a vida de uma 

menina são iguais à de um menino. Sabem que a força de um povo não depende apenas de 

homens. Homens e mulheres são complementam. Um não vive sem o outro.  

 

2.3.2.2 Ritual do parto: o nascimento de criança 

  

 A lógica do parto Tuyuka e de outros grupos do Uaupés constitui a compreensão de 

vida e propriedade cosmogônica singular, que se fundamenta em rituais realizados por 

Suniã Pãłãmĩ na Casa da Emergência de Ohkó Diawi quando Kahpi Suniã Mahkõ realizou 

o primeiro parto no igarapé de Sangue (Diiyapu).  
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 Conforme descrevemos anteriormente que o útero da mãe representa a Canoa da 

Emergência, aqui destacamos que a vagina da mulher simboliza o Portão da Emergência 

ou Buraco da Emergência. Do mesmo modo que os três grupos humanos se perderam no 

Portão da Emergência de Diasihti Mahkãwi, o bebê também corre o risco de morte. Os 

Tuyuka falam de buraco, quando se referem ao local da emergência. Por esse motivo 

histórico, a vagina é o local da emergência de criança. A criança sai do mundo aquático, 

representado pela bolsa uterina que contém líquido. 

 A partir dessa compreensão histórica e cosmogônica, o nascimento de uma criança 

significa tal qual a emergência dos povos indígenas do Uaupésn. O parto é um evento 

crucial para a sobrevivência da mãe e criança. É aqui que entra a importância da presença 

de pajé para proteger a criança com os rituais de pajelanças. Através de pajelanças que o 

pajé previne e protege o recém-nascido de doenças e malzimentos. O pajé representa a 

figura espiritual de Suniã Pãłãmĩ.  

 Antes de criação e povoamente de grupos indígenas, Suniã Pãłãmĩ enfrentou 

muitos inimigos que dominavam este continente. Para poder criar os humanos, teve que 

eliminar vários seres espirituais que impediam criação.  Um dos inimigos foi o seu próprio 

irmão Muipũłĩ Pinõ que tentou destruir a Casa da Emergência de Ohkó Diawi. Por esses 

motivos, os pajés Tuyuka acreditam que o parto é sagrado e requer cuidados necessários 

para proteger a criança e seus pais – e principalmente a mãe da criança. 

 O pajé basei ou benzedor comum ao realizar os rituais do parto tem que ter cuidado 

com o que poderá acontecer com a sua própria vida, porque o seu corpo se torna vulnerável 

frente às ações de seres espirituais (Waí-Mahsã). A prova de demonstração de 

vunerabilidade física ocorreu com o meu pai que realizou o ritual de nominação de seu 

neto Camilo de Souza Dutra. O meu filho nasceu no dia 21 de julho de 2007, em São 

Paulo. Nesse dia meu pai se encontrava no nosso sítio, situada na margem direita do rio 

Negro, em frente à cidade de São Gabriel da Cachoeira, AM; e não sabia do nascimento de 

seu neto. A única coisa que sabia é que a partir do momento que seu neto nascesse, o seu 

corpo estaria vulnerável aos ataques de seres espirituais (Waí-Mahsã). Se soubesse com 

antecedência o dia do nascimento da criança, comentou que teria fechado seu corpo, 

através do ritual de fechamento do corpo para se tornar imune de quaisquer ações do 

mundo natural e espiritual. Como não sabia e não realizou o ritual de proteção, no mesmo 

dia meu foi mordido por uma jararaca bem na canela, enquanto roçava e limpava as 

plantações ao redor de casa.  
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 Assim como Suniã Pãłãmĩ, papai conseguiu curar o veneno de jararaca através dos 

rituais de pajelanças kumuãłe sem ir ao hospital. A única seqüela que ficou na perna foi 

uma marca de mordida e nada mais. Se ele não soubesse pajelar, a musculatura da perna 

teria apodrecido e, conseqüentemente, poderia ter perdido uma parte da perna. 

 Os Tuyuka acreditam que para a criança nascer com segurança e saúde, o primeiro 

ritual que um pajé basei ou benzedor comum deve realizar é o ritual do chão, local do 

parto. O ritual de pajelança do chão é visto como o mais importante para o ato do parto. O 

chão representa o lugar onde a criança terá o primeiro contato com o mundo terreno. Se o 

pajé basei não souber realizar bem o ritual do chão, a criança ao sair do útero de sua mãe 

poderá sofrer ataque mortal de seres espirituais (Waí-Mahsã). Os elementos materiais 

usados para pajelar e defumar o chão e a casa onde a criança morará são: breu preto (wehté 

ou ohpé) e tabaco (munõłõ). 

 Na concepção Tuyuka, os Waí-Mahsã são atraídos pelo odor (moãhsułé) produzido 

pela mãe no momento do parto e também pelo fato da criança representar uma ameaça aos 

seres naturais e sobrenaturais. Por isso, diz REZENDE (2007)67: 

 
O recém-nascido é um ser estranho no mundo, causa medo para os seres já 
viventes na natureza. A mãe que gera a criança produz cheiro estranho para os 
seres viventes, eles se sentem ameaçados e podem atacar a vida da mãe que dá a 
luz e a da sua criança. Por isso, o benzedor vai estabelecendo, através da força 
de benzimento, um diálogo entre o ser humano e a natureza. Explica para a 
natureza que esta criança que está nascendo é irmã dela, por isso não pode 
fazer-lhe mal. Isso ele diz através de seu benzimento.   
  

 As esposas de tuyukas realizam o parto dentro ou fora de casa, no quintal ou em 

baixo de árvores. Não existe um local específico para o parto. Antigamente, as mulheres 

usavam as folhas de bananeiras para forrar o chão do parto. Hoje, utilizam pedaços de 

redes, cobertores e lençóis; e, algumas ganham bebê dentro de hospitais. A vida do povo 

Tuyuka também mudou.    

 Na hora do parto Tuyuka, as crianças e os jovens não participam diretamente, 

primeiro porque são proibidos; segundo, porque, geralmente, os partos ocorrem depois das 

dez horas da noite ou de madrugado. Nesse horário as crianças já estão dormindo.  

 Depois que o chão é pajelado, as mulheres realizam partos com ajuda de outras 

mulheres mães ou filhas mais velhas. Quando não há niguém para ajudar, algumas 

mulheres conseguem realizar a sós. Outras contam com ajuda de seus maridos.   

                                                 
67 REZENDE, 2007, p. 107. 
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 Para cortar o cordão umbilical, a pessoa é escolhida a rigor. A pessoa escolhida é a 

que tem uma boa saúde bucal, que pode ser homem ou mulher. Somente elas que cortam o 

cordão umbilical com uma tesoura ou uma faca esterilizada e pajelada. A razão dessa 

escolha é que dependendo quem cortou, a criança terá dentes fortes e bonitos.  

 Durante o trabalho de parto, o pajé observa duas coisas: a posição da criança dentro 

no útero da mãe; e a posição da criança ao cair no chão. São observações necessárias, 

porque a partir desses sinais que o pajé sabe se a criança está bem de saúde ou corre perigo 

de vida.  

 Saber a posição da criança no útero da mãe é importante para a segurança da mãe e 

da própria criança. Se a criança estiver atravessada e com dificuldade de sair, o pajé basei 

realiza o ritual de pajelança para ajeitar a posição da cabeça. Através dos rituais consegue 

por a cabeça na posição que facilite a saída do bebê. Para realizar esse ritual, o pajé usa os 

bahserikó (soluções líquidas) que a mulher ter um parto normal: mingau, água misturado 

com breu branco (sĩkãtã), muco da fruta cucura, a clara de ovo etc. Os pajés usam essas 

substâncias, porque acreditam que por serem escorregadias, facilitam a saída do bebê e 

aliviam a dor da mãe. Essas coisas só têm efeito quando são pajeladas, sem pajelamento 

não adiante ingerir que não provoca nenhum efeito.  

 A segunda posição é considerada determinante para a sobrevivência da criança. 

Segundo Avelino DUTRA (2007), ao sair do útero de sua mãe, a criança pode cair no chão 

de barriga para cima ou de barriga para baixo, ou cair deitada de lateral. Cada posição tem 

o seu significado e requer um tipo de ritual de pajelança para garantir a sobrevivência de 

recém-nascido. 

 Quando a criança cai no chão de barriga virada para cima significa que ela terá 

uma boa saúde e, portanto, não corre o risco de ficar gravemente doente e de morte; 

quando a criança cai no chão de barriga para baixo e de braços abertos significa que ela 

corre sério risco de morte; quando a criança cai na posição lateral significa que ela corre o 

risco de ficar doente, mas não o risco de morte.  

 Segundo Avelino DUTRA (2007), é nessas horas que o pajé ou benzedor tem que 

demonstrar que é bom, que conhece bem os rituais do parto. Se o pajé não for bom, a 

criança que cai de barriga para baixo dificilmente sobreviverá.  Um dos sinais que a 

criança não está bem é o choro incessante. Se não parar de chorar significa que o benzedor 

não conseguiu realizar bem o ritual de pajelança do chão e de nominação da criança. 

Geralmente, isso acontece quando o pajé não conhece bem as pajelanças do parto. Se faltar 

qualquer detalhe na pajelança, a criança já demonstra através do choro que ela não está 
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bem e que está faltando alguma coisa. Aí tem que recomeçar tudo de novo. Se a criança 

continuar chorando, os pais devem procurar outro benzedor que ajude a proteger o recém-

nascido.  

 O significado do ritual de parto Tuyuka é bastante complexo para quem não 

vivencia essa tradição. Essa é uma vivência milenar que sempre fez parte da vida dos 

povos indígenas do Uaupés, desde os seus ancestrais. O ritual do parto constitui um dos 

pilares para construir uma relação harmoniosa entre humanos e Waí-Mahsã.  

 

2.3.2.3 Ritual pós-parto 

 

 O ritual pós-parto constitui a prática tradicional de resguardo que os Tuyuka 

vivenciam nos primeiros dias, semanas e meses da vida de recém-nascido. As regras são 

observadas com rigor sob orientação dos pais do casal e do pajé que os acompanha. Os 

pais que não observam as normas pós-parto também põem em risco as suas próprias vidas 

e a vida da criança.  

 Depois do parto, os pais têm que permanecer em resguardo rígido no mínimo 

durante uma semana. Nesse período os dois não podem realizar nenhum tipo de trabalho 

que exija esforço físico: não podem carregar peso; não podem acender ou fazer fogo; não 

podem pegar em metais e materiais de caça e pesca; não podem consumir bebidas 

alcoólicas (caxiri ou cachaça); não podem ir à roça para trabalhar e nem ter relações 

sexuais. Dentro de três dias, a criança recém-nascida não pode ser exposta à comunidade. 

Os pais Tuyuka sabem que o mundo natural está cheio de malzimentos e doenças de 

origem espiritual, que podem matar a criança.  

 A observância dessas normas é mais flexível para o pai. Enquanto que para a mãe a 

disciplna é mais rígida. Mas, nem por isso, o pai Tuyuka que relaxar. Cada um cumpre 

com suas responsabilidades.  

  

 a) O resguardo do pai 

 

 Depois de uma semana de nascimento da criança, o pai de recém-nascido já pode 

realizar todos os tipos de atividades diárias; é liberado pelo pajé para consumir quaisquer 

tipos de alimentos e bebidas, porque não interfere mais na vida da criança. Para Tuyuka, se 

dentro de uma semana o pai descumprir as regras de resguardo, poderá sofrer atentados dos 

Waí-Mahsã. O descumprimento de normas pode colocar em risco a vida do pai.  
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Por causa de descumprimento das regras pós-parto, o meu tio Higino Dutra (irmão 

caçula de meu pai) quase perdeu a sua vida. Em seguida apresentamos a descrição do 

momento dramático que vivenciamos quando o tio Higino sofreu acidente.68  

  

Na manhã do dia 07 de janeiro de 1986, três dias após o nascimento da criança do meu 

tio Higino, em Mercês, Cabari, ocorreu um fato muito triste e impactante com meu tio. Vi com 

os meus próprios olhos e segurei com as minhas o corpo banhado de sangue. Nesse período, ele 

estava construindo uma canoa dentro da mata. Para chegar até o local de construção demorava 

uma hora de viagem, ainda pelo rio.  

 Fazia três dias que sua mulher ganhou bebê. De acordo com as normas de resguardo 

ele ainda não podia sair de casa para trabalhar. O meu tio era muito teimoso e, às vezes, 

quando não concordava com alguma coisa não aceitava a orientação de ninguém. Dessa vez a 

sua teimosia e o seu orgulho quase o levaram para a cova.  

  Depois de três dias do nascimento de seu bebê, o tio Higino decidiu por conta própria, 

que iria até o local de construção da canoa para continuar o trabalho. Quis demonstra ao seu 

pai, Vicente Dutra, que era homem e que não precisava de orientação do velho, porque sabia se 

proteger com seus próprios rituais de pajelanças. Por isso, decidiu sair de casa para continuar 

a construção da canoa, mas as coisas não aconteceram como ele pensou. 

 O meu avô que acompanhava o ritual do parto, ainda alertou: “cuidado filho! Ainda é 

muito recente para você trabalhar. Você sabe que o seu estado físico e espiritual é vulnerável 

às ações de Waí-Mahsã. Agora, se você quiser arriscar a sua vida e trabalhar pode ir, porém 

saiba que você não voltará bem em casa. Faça como quiser. Você já não é mais criança. Vamos 

ver se realmente você é um sábio. Quero ver. Vai.”. Meu avô já estava muito chateado com a 

petulância de seu filho. 

 Outros familiares da comunidade tentaram convencê-lo para que desistisse dessa 

decisão, mas ele não quis dar atenção. Inclusive a minha mãe, pressentiu que se fosse 

trabalhar nesse dia, algo desastroso aconteceria com ele,  

 Para chegar até o local de trabalho, teria que ir pelo rio de canoa. No porto tinha 

apenas uma canoa, que ele poderia utilizar como meio de transporte para chegar até o lcal de 

trabalho. A única maneira de impossibilitar a ida dele para o trabalho era alguém pegar a 

canoa antes e ir embora para uma pescaria. Daí ele não teria um meio de transporte, mas não 

deu certo.   

 Meus pais sabiam que o tio Higino sairia para o trabalho de qualquer jeito. Minha mãe 

pediu que eu saísse bem cedinho para pescaria para inviabilizar a ida dele. Tentei seguir as 

orientações de minha mãe. Bem cedinho, peguei o material de pescaria, carreguei o remo e os 

                                                 
68 Essa história faz parte da minha vida pessoal. Foi uma experiência que vivenciei. Achei por bem descrever 
neste trabalho para mostrar que o ritual pós-parto, quando não observado, pode trazer conseqüências 
dramáticas na vida do casal.  Fatos como esse são constantes entre as famílias indígenas do alto rio Negro. 
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caniços, rapidamente desci ao porto. Enquanto, eu jogava água da canoa, de repente vi o meu 

tio chegando no porto com um remo e terçado na mão para ir ao trabalho.  

Quando chegou no porto pediu carona para ir comigo: Sobrinho! Vou com você. Você vai 

pescar?  

Respondi: Sim! Vou pescar. 

Naquele momento não tive coragem de dizer não.  

Aí me disse: então, vou com você, preciso terminar de cavar a minha canoa.   

 Quando ele pediu a carona, fiquei sem jeito e só respondi: Tudo bem! Vamos (hãmu).  

 Assim, seguimos o rio acima, até chegar o porto onde depois adentrou pelo varadouro. 

A distância entre o porto até o local de construção da canoa era de aproximadamente 500 m. 

No momento que desembarcou disse o seguinte: “Sobrinho! Vai pescar enquanto vou trabalhar. 

Na volta você me chama através do grito, assim descerei para volltarmos juntos.  

 Respondi: Está bem! Daqui a pouco estarei de volta.  

 Naquele instante, lembrei das palavras do meu avô quando disse: “você não voltará 

bem em casa”. Parei e observei bem no rosto do meu tio quando percebi que estava inquieto e 

apreensivo. Parecia que pressentia que sofreria um grave acindente. Naquele momento senti o 

meu coração batendo forte e meu corpo de calafrio. Em seguida, ele pegou o terçado e adentrou 

pela mata. Depois da ida dele, também segui para a minha pescaria.  

 Não passou nem uma hora, depois que entrou na mata, ouvi o grito desesperador que 

ecoava pela floresta: ŭŭŭŭŭŭŭŭ! ŭŭŭŭŭŭŭŭ! ŭŭŭŭŭŭŭŭ! ŭŭŭŭŭŭŭŭ! 

 Era o grito do meu tio que me chamava para retornar rapidamente. Sorte dele, que eu 

ainda estava próximo do porto onde ele subiu. Naquele momento, nem tinha começado pescar 

direito. Ainda era muito cedo quando me chamou. Fiquei pensando: o que será que aconteceu 

com ele!  

 Cada vez que gritava, percebi que a sua voz enfraquecia. De repente, senti o meu 

coração acelerado e a sensação não era nada boa. Aí, pensei: será que foi mordido por uma 

jararaca! A única coisa que pensei foi na possibilidade da picada de jararaca. Achei muito 

estranho. 

 Recolhi todos os anzóis que tinha armado ao longo do rio e voltei remando 

rapidamente. Quando me aproximei do porto, vi de longe que estava caído no chão, gritava de 

muitas dores e se apoiava em um pedaço de madeira. Quando me viu, gritou chorando 

desesperadamente: Meu sobrinho! Está feio! Sofri um acidente muito feio. Os Waí-Mahsã me 

atacaram. Está sangrando muito! Acho que não vou agüentar! Vou morrer antes de chegar em 

casa!  

 Rapidamente encostei a canoa na beira do rio. Pulei para a terra e vi que as coisas não 

estavam nada bem. Nas duas canelas jorravam sangue como uma mini-torneira. Perguntei o 

que foi que aconteceu.  
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 Ele ainda reespondeu: os Yuhkułi-Mahsã69 me atacaram! Não sei o que realmente 

aconteceu comigo. A única coisa que lembro é que segurava o ferro de cova e estava cavando a 

canoa. De repente senti que alguém segurava as minhas mãos e, em vez de cavar a canoa, 

perfurou as minhas duas canelas. Olha aqui! Está sangrando muito! Primeiro perfurou a 

direita e em seguida a esquerda. Naquele instante, perdi a memória e nem senti a dor. Nem sei 

como consegui te chamar e nem como tive força para chegar aqui no porto. Achei o que mereci. 

Meu pai bem que tentou aconselhar para que não viesse trabalhar, mas o desobedeci. Veja 

agora o que aconteceu comigo. Vai rápido procurar na mata a casca de Tohtuu70 para amarrar 

os ferimentos. Essa casca ajudará a estancar o sangue. Está sangrando muito. Eu também 

corria o risco de ser picado por qualquer bicho peçonhento. 

 Quando vi os ferimentos fiquei assustado. O sangue jorrava nos dois ferimentos 

enormes, pareciam mini-torneiras que jorravam sangue sem parar. Se demorasse mais um 

pouco, meu tio teria morrido por falta de sangue no corpo. Peguei o terçado (facão) que estava 

na canoa, adentrei pela mata para procurar Tohtuu e retirar a casca. Na pressa e no 

desespero, acabei não encontrando a árvore. Como não conseguia achar a árvore, decidi 

retornar ao porto. Quando cheguei perto dele, tirei a minha camiseta branca, parti em dois 

pedaços e amarrei as canelas perfuradas. O objetivo era tentar estancar o sangramento, mas 

não funcionou. O sangue continuava saindo. Nesse vai e vem, meio desesperador, que a 

situação dele já era desesperadora, percebi que o sangue não parava de sair e ele corria sério 

risco de morte. Estava cada vez mais pálido. O tempo ia pasaando e ele ficava mais pálido. 

 Depois de amarrar as canelas, tentei embarcá-lo na canoa, mas não tinha força física 

suficiente para levantar e carregar. Naquela época só tinha 13 anos de idade. De qualquer jeito 

teria que carregar e embarcá-lo para poder descer pelo rio e chegar até a nossa comunidade. 

Não tinha outro jeito de resolver as coisas. Nesse momento, a vida do meu tio dependia 

exclusivamente da minha força e agilidade.   

 Não saber como tive a coragem e a força para colocá-lo na canoa. Na primeira tentativa 

de embarque, a canoa virou e alagou. E, meu tio caiu no rio, quase morreu afogado porque não 

tinha mais forças para nadar. Quando a canoa virou, perdi os anzóis, terçado e linhas de pesca 

que levei do meu pai; também perdi os poucos peixes que consegui na pescaria. Perdi quase 

todo o material de pesca do meu pai.  

 Nessa hora, a perda desses materiais nada mais me importava. A única coisa que 

importava era a vida do meu tio. O fato da canoa ter virado e meu tio caído no rio, não sei se foi 

muita coincidência ou sorte, porque de repente o sangramento estancou. Meu tio estava quase 

se afogando, puxei-o pelo braço e pedi que deitasse no chão, enquanto jogava água da canoa. E, 

o tempo ia passando. Não podia demorar muito para chegar em casa.  

                                                 
69 Yuhkułi-Mahsã são os Wai-Mahsã das matas, das árvores.  
70 Tohtuu é uma das árvores muito dura para cortar, tem uma casca bem resistente usada pelos Tuyuka para 
amarrar objetos para depois carregar nas costas. Também é usada para estancar o sangramento.  
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 Depois de retirar toda a água da canoa, na segunda tentativa segurei pelas costas e 

com cuidado consegui embarcá-lo. Pedi que ficasse deitado, porque não ele agüentava ficar 

sentado e se mexesse poderiamos alagar ao longo rio, que seria pior.    

 A descida do rio até a comunidade demorava aproximadamente 45 minutos. Remei, 

remei, remei e nem senti cansaço. Enquanto isso, o meu tio gritava desesperadamente: 

Sobrinho! Não estou agüentando! Acho que vou morrer! 

Chegamos no porto antes do meio dia. Logo que aportamos gritei desesperadamente 

para chamar que alguém viesse carregá-lo. Sorte minha, ainda estava em casa um dos meus 

tios que carregou até em sua casa. A maioria dos meus pais já tinha ido para as roças. A minha 

mãe também já tinhado ido para roça.  

 Naquela época, mamãe alguns comprimidos de penicilina para usar na cura de 

ferimentos. Era a única que possuía esse remédio em casa. Quando meu avô viu o tio Higino 

arrebentado, gritou com raiva e chateado: Viu meu filho! Bem que te falei para não ir, mas 

você me desobedeceu! Foi trabalhar porque quis! Olha, agora, o que aconteceu contigo. Só sei 

que no final até ralhou.  

 Enquanto a mamãe não chegava em casa, o vovô realizava o ritual de cura com os 

bahserikó, que até ajudou a diminuir a dor e o sangramento. Algumas crianças da comunidade 

foram chamar a mamãe que trabalhava na roça e contaram o que tinha acontecido com meu 

tio. A mamãe veio correndo e desesperada. A mamãe fica desesperada muito fácil. Mas, a 

situação do meu tio não era nada fácil.  

Mamãe chegou em casa, pegou dois comprimidos de penicilina, despedaçou os 

comprimidios em pó e, em seguida, foi até a casa de meu tio, colocou o pó nos dois buracos. As 

feridas não eram simples feridas, eram buracos mesmos. Imagine um ferro de cavar madeira 

de 15 cm de comprimento e 05 cm de largura entrando em sua canela. Na hora que a mamãe 

colocava o pó nas feridas, o meu tio gritava desesperadamente de tanta dor, que parecia uma 

criança, mas somente assim parou de sangrar. E, aos poucos, conseguiram curar os ferimentos 

dele.  

 

Hoje, meu tio está vivo e anda com essas marcas nas canelas. Se o perguntarem 

sobre esse acidente, com certeza, contará essa história.  

  

b) O resguardo da mãe  

 

 As regras de resguardo da mãe são mais rígidas que as do pai, porque a sua figura 

de mãe é vista como a Canoa da Emergência, a Canao da Criação. A mãe é considerada 

pelo grupo Tuyuka a figura mais importante da vida do recém-nascido. Quaisquer 
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movimentos e ações dela influenciam diretamente no estado físico e espiritual do bebê. A 

saúde e o desenvolvimento físico da criança dependem mais da conduta da mãe.   

 Depois que a criança nasceu o pajé ainda realiza o ritual de proteção e prevenção à 

mãe com o breu, tabaco e pó de carajuru.  O breu e tabaco são usados para defumar o 

corpo; o carajuru para pintar e ornar o corpo da mãe. Após esse ritual, pajé realiza o ritual 

de pajelança do coração (a parte espiritual), que tem como objetivo fortalecer os estados 

espiritual, emocional e psicológico da mãe.  

 O resguardo mais rígido demora três dias. É período que a mãe permanece em 

reclusão quase absoluta junto com a criança. Até na hora que vai urinar e evacuar, algumas 

vezes, o pajé ou benzedor comum companha e observa de longe. A mãe não pode ficar 

longe da vista do pajé. Como ainda não há banheiros nas comunidades, as mães fazem suas 

necessidades fisiológicas ao redor de suas casas.  

 Quando se trata de alimentação, dentro de três dias, a mãe não pode consumir 

carnes vermelhas e nem brancas (de galinhas, inambu etc.); só pode tomar mingau de 

tapioca, comer farinha de tapioca e os peixes que não tenham dentes e esporões. Esses 

alimentos somente podem ser consumidos depois do ritual de alimentação. Os Tuyuka 

acreditam que os alimentos são impuros e têm doenças. Antes que a mãe de recém-nascido 

consumir, o pajé tem que retirar as doenças que constituem os alimentos. Se não fizer isso, 

os seres espirituais (Wai-Mahsã) podem usar como meios para matar a mãe e o recém-

nascido.   

 Depois de três dias, a mãe passa por outros rituais: o ritual do banho, ritual dos 

alimentos e ritual da exposição à comunidade. 

 O ritual do banho é o segundo momento mais delicado para a sobrevivência da mãe 

e da criança. Primeiro a criança entra em contato com o elemento terra. Durante o ritual do 

banho, a criança entra em contato com outro tipo de elemento da natureza, a água do rio. O 

ritual de pajelança é realizado antes da mãe e da criança descerem para o porto para tomar 

o primeio banho após o parto. 

 Ao realizar o ritual do primeiro banho, o pajé utiliza carajuru para pajelar e ornar os 

corpos da mãe e da criança; usa tabaco e breu para pajelar e defumar o corpo da mãe e do 

bebê, para que o percurso entre o quarto da casa, onde a criança mora com sua mãe, até o 

porto do rio seja percorrido com segurança. As famílias Tuyuka fazem isso para proteger a 

vida dos dois, pois acreditam que esse o segundo momento que os seres espirituais (Wai-

Mahsã) ficam prontos para atacar a mãe e o bebê; e, no rio existem os Wai-Mahsã do 
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mundo aquático prontos para devorar a mãe e o bebê. Para que evitar o ataque de Wai-

Mahsã, é necessário que esse ritual do banho seja realizado. 

 Após a defumação do breu e tabaco; após a ornamentação do corpo com carajuru 

pajelado, a mãe e a criança descem ao rio para tomar o primeiro banho após o parto, 

sempre acompanhados pelo pai e pajé. Nesse instante, a presença do pajé basei é 

fundamental, porque, assim como Suniã Pãłãmĩ conduziu os grupos no Portão da 

Emergência da Casa de Emergência de Diasihti Mahkãwi, a sua figura é sinônimo de 

segurança e proteção. Os Waí-Mahsã sabem muito bem que o pajé é o representante 

principal de Suniã Pãłãmĩ aqui na terra.  

No rio existem peixes de várias espécies (com dentes e sem dentes, com esporões e 

sem esporões, com escamas e sem escamas, peixes de todas as cores e tamanhos, etc.). 

Também existem diferentes espécies de cobras (grandes e pequenos) que estão prontos 

para levar o bebê para o mundo deles. Entre os seres aquaticos, os mais perigosos são as 

cobras, porque representam os guardiões dos Wai-Mahsã no mundo natural.71 

 Depois do primeiro banho, inicia a fase do ritual de alimentação da mãe. Esse ritual 

se divide em várias fases: primeira, o pajé pega um pedaço de carne cozida de qualquer 

animal terrestre para pajelar todos os tipos de carnes (de animais silvestres, domesticados e 

pássaros); segunda, pega um pedaço de peixe cozido para pajelar todas as espécies de 

peixes; terceira, pega uma fruta madura para pajelar todas as frutas existentes na superfície 

terrestre; quarta, o pajé pajela os vegetais; na quinta, pajela os insetos, formigas (saúva, 

maniwara, maniwara da noite etc), tapurus (buxiwas etc) e os alimentos industrializados. 

No final de cada fase do ritual entrega para a mãe comer.  

 Nos primeiros dois meses de vida da criança, a mãe não pode fazer fogo ou tocar no 

fogo; não pode segurar em materiais quentes, porque a criança sente muito calor, sai bolhas 

no corpo do bebê, os olhos ficam inchados; quaisquer instrumentos ou materiais que a mãe 

for manejar, a criança também tem tocar. 

 A saúde da criança não depende meramente dos rituais de pajelanças, a sua 

segurança também está sob a conduta responsável de seus pais, principalmente da mãe. 

Essa conduta recai no cumprimento das regras de resguardo do recém-nascido que 

depende, principalmente, da mãe.   

   

 

                                                 
71 Essas informações foram transmitidas pelo meu pai quando começou falar de rituais, desde quando eu era 
criança. Algumas informações têm datas que definem o dia que ocorreu a transformação.      
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 c) O resguardo do recém-nascido 

   

 O resguardo do recém-nascido é responsabilidade dos pais. Esse período ocorre nos 

primeiros seis meses de idade, antes de ele introduzir novos alimentos. Qualquer ação que 

a sua mãe realiza, a criança sentirá bem ou mal, porque ainda é um ser totalmente 

dependente da mãe.  

 Lembramos que, o primeiro ritual que o pajé basei ou benzedor comum realiza 

quando a criança nasce, é o ritual de nominação. Depois da nominação, a criança vive o 

seu dia a dia sob a guarda de sua mãe e de seu pai. A observância das regras de resguardo 

não é feita diretamente pela criança, mas, sim, pela mãe, porque o bebê depende totalmente 

da mãe. 

 Existem outras regras de resguardo que os pais Tuyuka observam garantir a 

segurança do bebê. Antes da visita de outros familiares, a mãe orienta a criança que as 

pessoas que chegarão para visitá-la são seus familiares; pede para que ela não os estranhe 

no seu primeiro contato. Durante as viagens fluviais, os pais situam a criança em lugares 

históricos; explicam sobre o significado e a importância de cada lugar (cachoeiras, 

montanhas, pedras, Casas das Emergências etc); contam que tipos de seres espirituais 

habitam em cada lugar histórico; pedem para que a criança não entre nas casas espirituais 

para não se perder durante a viagem de ida e volta.  

Desse modo a criança fica segura, não chora e não fica doente. De repente, quando 

a criança chora é sinal que ela se perdeu em uma das casas espirituais. Aí, o pajé tem que 

realizar o ritual de pajelança para trazê-la de volta para casa. De acordo com pajés Tuyuka, 

a criança não se perde fisicamente ou entra nas casas espirituais com o corpo. A viagem da 

criança é espritual, por ela ser criança recém-nascida, consegue entrar em contato espiritual 

com os Wai-Mahsã. A criança recém-nascida vive ligada ao mundo dos espíritos. Vive 

entre os espíritos. Brinca e ri com os espíritos. Sonha com os espíritos. Briga com os 

espíritos e também apanha deles, por isso chora enquanto dorme.  

 A introdução de novos alimentos só ocorre após o ritual de alimentos 

exclusivamente realizado para a criança. Assim como a mãe, todas as vezes que a criança 

consome diferentes tipos de comidas, o pajé segue as fases dos rituais de pajelanças dos 

alimentos. Quando a criança come alimentos sem o pajelamento, ela chora, fica doente e 

pode até morrer, porque os alimentos são impuros.  
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 Até aqui descrevemos algumas as normas e princípios do ritual do parto Tuyuka 

que constitui a tradição milenar do grupo. No entanto, atualmente, REZENDE (2007)72 

chama atenção de situações recentes que ocorrem entre os indígenas do Uaupés, inclusive 

entre as famílias Tuyuka.  

 

Algumas situações recentes merecem maior discussão: mulheres indígenas 
que se casam ou têm filhos com não-índios. Já antes do nascimento, elas 
escolhem um nome em português para a criança, não adotam o nome de 
benzimento. Esta realidade mexe com a lógica dos benzedores: como benzer o 
filho de uma indígena e não-índio? Os benzedores desconstroem suas filosofias, 
suas lógicas e criam novas compreensões, interpretações, construções do 
sentido da vida humana e benzimento. 

  
  

 Mais uma vez, repetimos o significado da concepção e vivência de patrilinearidade 

dos povos do Uaupés. Baseados em conhecimentos tradicionais de seus ancestrais, os pajés 

afirmam que só podem receber nominações indígenas, apenas filhos e filhas do homem que 

descende o grupo. A razão é simples, todos os grupos humanos que foram criados na Casa 

da Emergência de Ohkó Diawi, têm os mesmos conhecimentos e vivenciam as regras de 

patrilinearidade. Nessa lógica, os filhos de mulheres indígenas casadas com os não-índios 

não pertencem ao povo de sua mãe e, sim, ao do pai, logo, não podem ser nominados com 

os nomes do grupo da mãe. Essa regra também vale para os filhos que tem mãe e pai 

indígena.  

 Outra situação que influência na lógica do ritual do parto é quando os filhos têm o 

pai indígena e a mãe não-índia. Nesse caso, a regra de nominação indígena não sofre 

nenhuma mudança. Pelo sistema patrilinear dos grupos do Uaupés, os filhos são 

descendentes étnicos do pai e não da mãe.  

 

2.3.3 Ritual do parto de pai Tuyuka e mãe não-índia 

  

 A descrição do ritual do parto de pai Tuyuka e mãe não-índia apresenta as 

transformações e tendências culturais que os pvos do alto rio Negro passam nesses últimos.  

São fatos que exigem de pajés basera e benzedores comuns a construção de uma nova 

lógica de pajelanças.  

                                                 
72 REZENDE, 2007, p. 113. 
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 Um exemplo desse ritual aconteceu comigo quando nasceu meu filho, Paó Camilo 

de Souza Dutra, no Hospital de Santa Helena, São Paulo. A mãe é uma cearense, não-

indígena. Para tentar compreender essa situação, em seguida apresentamos a explicação de 

meu pai Avelino DUTRA (2007) como um Tuyuka de proceder.  

 

 Meu filho! Aqui vem o seguinte: você é filho de Uhtã Pinõ. E, eu também sou filho de 

Uhtã Pinõ, Diatá Yuhkułó. Você é o meu sangue. Você é Põłõ, mahsãkuła yaí. A sua força 

espiritual está fundamentada em Diatá Ñõlõ.  

 A sua mulher é pehkaasõ (não-índia). Os não-índios, na origem da humanidade, foram 

criados depois de nós, indígenas. Foram criados por últim, porém se aperfeiçoaram mais que a 

gente no campo de conhecimentos acadêmicos e tecnológicos. Por isso, ficaram como se fossem 

nossos irmãos mais velhos. Os não-indígenas são iguais a nós. Têm mãos, dedos cabelos, 

pernas. Falam como nós, porque têm linguas.  

 A sua mulher é uma delas, mas alguns comportamentos de mulheres não-índígenas 

grávidas são parecidos com as das indígenas.  Por esse motivo, enquanto ela estiver grávida, a 

exigência de observância das regras de resguardo não será a mesma de uma mulher indígena. 

O parto dos não-índios acontece dentro de casa, no hospital, não é como aqui onde o parto é 

realizado fora de residências. Você tem que saber que lá na região de São Paulo, de acordo com 

as nossas tradições e concepções cosmogônicas, existem seres que chamamos de bołi bahsoká 

(seres espirituais que causam doenças). Acredito que o parto acontecerá em cima da cama, no 

quarto de um hospital.  

 No momento do parto, os bołi bahsoká estarão de olho na mãe e no bebê para matar e e 

com eles. Conforme já te falei, o parto representa o momento da emergência da criança para 

este terreno. A importância da saída da criança do útero da mãe tem o mesmo significado que 

a passagem de grupos humanos na Porta da Emergência em Diasihti Mahkãwi. Do mesmo 

modo que os três grupos humanos se perderam na Porta da Casa da Emergência de Diasihti 

Mahkãwi quando Sẽ73 fechou o Portão da Emergência, os bołi bahsoká também podem matar a 

criança. Por causa disso, até hoje, além de Sẽ, os Waí-Mahsã bołi bahsoká estao sempre 

presentes na hora do parto. Tenha muito cuidado com o nascimento de seu filho Paó. Nós 

somos Tuyuka e acreditamos em nossos princípios espirituais. 

 Vou repetir mais uma vez para você: o parto tem a mesma importância e o significado 

que a emergência de um povo. Por esse motivo, o ritual de pajelança do chão é o primeiro e 

principal ritual para realizar o parto. Apesar de sua esposa ser não-indígena, carrega dentro 

de seu útero um ser que tem sangue Tuyuka, o sangue do nosso povo.  

                                                 
73 Sẽ era o ser espiritual, que Deus colocou para ser o guardião da Porta da Emergência, como prova de fogo 
para Pamũłĩ Pinõ. Na verdade, foi o Sẽ que provocou a perda de três grupos humanos, com as suas forças 
espirituais. 



 148 

Ao benzer terá que citar os nomes de bołi bahsoká e afastá-los para dentro de suas 

casas espirituais onde nunca deveriam ter saído. Não esqueça em nomear um por um. Os bołi 

bahsoká são: dihtíroa, kayáłoa, yahkominiã, waikułastirá, pusíria, ẽmuã, yãmuã, mayaroa, 

nimayuá, yuhkubuemihsiã, buemihsiãbahsiroa, sẽ, dahsé (tukano), nenirõ, wã, konepihkõ, 

yamiká bałeró, diatuñoã, buá (pombos), watoropoa, ohsó (morcego), ohsó pahku (morcego 

gigante), muipu durú, ohkõlou, buhpupahkó (coruja).  

 Os bołi bahsoká trazem consigo objetos, materiais para oferecer ao recém nascido que, 

na verdade, são doenças: caixas de instrumentos sagrados de Jurupari etc. Quando for realizar 

o ritual de proteção da criança, faça com que os Waí-Mahsã; diminuam seus ímpetos, porque 

chegarão para oferecer a criança tabaco e o ipadu. Através do ritual de pajelança tranque-os no 

mundo espiritual. Faça isso com os bołi bahsoká das casas do céu e casas subterrâneas, do 

norte e sul, do leste e oeste.  

Além dos que citei, há seres das casas espirituais da noite; seres das casas de árvores e 

florestas; seres das casas de animais; seres das casas de curupiras; seres das casas de peixes, 

do mundo aquático. Ao pajelar (benzer), cita cada um deles e, em seguida, afasta-os do 

ambiente onde a criança nascerá. Depois, chama outros animais que habitam neste chão: 

inambus (kãã), formigas pretinhas (ñiĩrã), mutucas do chão (yehpá nunuruã), pulgas 

(nuhkõẽã), bichos de pés (duhpusuã). Faça a mesma coisa com eles, afaste-os para os confins do 

mundo subterrâneo, oferecendo-os tabaco e ipadu. Desse modo, os bołi bahsoká irão embora.  

 Depois desse momento, como sua esposa é pehkaasõ (não-indígena), invoque todos os 

objetos, materiais e as forças espirituais que pertence ao mundo dela. Em seguida, através do 

ritual estenda sobre o chão a esteira espiritual que servirá como camada de proteção espiritual 

para a criança nascer com segurança. A criança tem que nascer em cima dessa camada 

protetora, porque, caso contrário, estará vulnerável às ações de Waí-Mahsã. Essa camada deve 

se estender até o quarto aonde a criança vai viver com sua mãe. Somente depois desse ritual 

que a mãe deverá trazer a criança para dentro do quarto para deitar na cama ou na rede, com 

maior tranqüilidade e segurança, sem medo e pressa.  

 Antes de sua esposa e seu filho entrarem no quarto do apartamento, você já realiza o 

ritual de pajelanças envolvendo os materiais dos não-índios: caixa de rádio, caixa de CDs, caixa 

de fitas, caixa de televisão, caixa de motor, caixa de avião, caixa de barcos etc. Junte tudo isso, 

afasta-os para o alto do céu e para os confins do mundo espiritual. Esses instrumentos que 

vocês usam, por exemplo, violões, guitarras, cavaquinhos, pandeiros, órgãos (teclados), 

sanfonas, acordeons, gaitas, juntos formam a caixa de música. Citaa tudo isso, joga nos confins 

do mundo espiritual e nos confins do céu. O objetivo desse ritual é deixar que a criança sinta o 

ambiente do quarto como se estivesse dentro do útero de sua mãe.  

 Nesse momento também existem seres do céu que habitam nas casas dos não-índios, 

que podem gerar doenças para atacar a criança e a mãe. Por exemplo, aqui na porta de entrada 

existe a abelhaabelhaabelhaabelha (doberó) da esquerda e da direita, pequena e grande. Ofereça-os ipadu e tabaco 

para que não incomodem a criança. Em cima da porta de entrada, existe a aranha da casaaranha da casaaranha da casaaranha da casa (wi 
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buhpu), que espera a criança entrar na casa para depois incomodar com barulhos; ela possui 

bołi yuhkuhti (o tamborino de doenças), boli mahsãkułá (instrumentos de Jurupari), bołi diwá 

ñehkõ, bołi bahsá yuhku (instrumentos materiais de danças). Com esses instrumentos que a 

aranha faz barulho e perturba a criança, fazendo-a chorar. Para tranqüilizar a aranha ofereça 

ipadu e tabaco, e, em seguida, afasta-a para o fundo do mundo subterrâneo e nos confins do 

céu.  

Acima da aranha há o tuhti yaí tuhti yaí tuhti yaí tuhti yaí (onça de pau oco), na cumieira da casa. Por ele estar na 

cumieira, está interligado diretamente com os seres do céu. Nas florestas ele vive nas raízes de 

árvores de Sau, Simiõu, bohpei, duhpotẽĩ, yohkosou. Carrega consigo vários pedaços de pau: 

tałó uhtã duhká, buu puhtẽ duhká ECT. Logo depois que a criança deita para dormir, bate com 

esses pedaços de paus nas raízes das árvores, provocando grandes estrondos somente para 

acordar e não deixar o bebê dormir. Quando ele faz isso, o bebê chora sem parar. Se faltar essa 

parte no ritual, o benzimento não surte efeito. Sobre isso, tenho toda certeza pode acontecer. 

Por isso, estou te ensinando para que fique ciente do que possa acontecer com seu filho.  

Na entrada da porta tem outro ser chamado NuãNuãNuãNuã WãhtWãhtWãhtWãhtĩĩĩĩ (curupira de terra queimada). 

Quando a criança sai do útero de sua mãe, entra em contato com todos os tipos de seres do 

mundo físico e espiritual. Esse curupira também existe para incomodar as crianças recém-

nascidas. Para ele não importa se é filho de Tuyuka ou não. NuãNuãNuãNuã WãhtWãhtWãhtWãhtĩĩĩĩ adora incomodar a 

criança jogando restos de objetos que a gente usa dentro de nossas casas. Por exemplo, nós, 

indígenas, sempre deixamos restos de comida jogados pela casa. Quando fazemos fogo, 

deixamos de lado objetos quentes, pedaços de lenha. Enquanto os não-índios possuem outros 

tipos de materiais, que também deixam em cima das mesas: máquinas fotográficas, lápis, 

canetas, livros, latas. O curupira gosta de pegar esses objetos para jogar na rede, cama ou no 

berço da criança somente para atrapalhar o sono do bebê. Quando ele faz isso, a criança chora 

e não consegue dormir, fica impaciente e inquieta. Para afastar esse ser espiritual, ofereça-o 

tabaco e ipadu, e, em seguida, afasta-o para o fundo do mundo espiritual e, enfim, diga ao 

curupira para não olhar para trás.  

E, embaixo da rede de recém-nascido existe outro curupira que se chama PehkáPehkáPehkáPehká WãhtWãhtWãhtWãhtĩĩĩĩ 

(curupira da lenha). Nas casas dos não-índios existem armários e pratileiras onde guardam 

panelas, pratos, canecos, colheres, objetos que fazem barulho. Enquanto que, nós, indígenas, 

guardamos lenha nos quartos. Geralmente, a gente pega o feixe de lenha e joga no quarto 

provocando grande barulho. O PehkáPehkáPehkáPehká WãhtWãhtWãhtWãhtĩĩĩĩ tem a força espiritual do fogo. Ele pega pedalços 

de lenha aceso para jogar na rede da criança para assustá-la e não deixa dormir. Ele adora ver 

criança chorando. Quando acontece isso, a criança sente dores nos olhos e não consegue nem 

enxergar por causa de faíscas da brasa, e chora incessantemente. Para acalmr o ímpeto desse 

curupira, ofereça-o tabaco e ipadu, e, em seguida, afasta-o do ambiente da criança. 

 Outro ritual do parto é realizado para a cicatrização do umbigo. Antigamente, os nossos 

ancestrais tinham seus próprios instrumentos para cortar o cordão umbilical. Hoje, a gente se 

apropriou de novos instrumentos de corte (tesouras, facas etc) dos pehkaasã (não-índios). No 
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princípio esses materiais foram usados pelo primeiro ancestral dos não-índios que 

denominamos de Ereya74, Ahsipoã Ñehku; ancestral de americano, alemão, inglês, russo, 

cubano, italiano, europeu, romano, palestino, judeu, iraquiano, austríaco, japonês, português, 

argentino, boliviano, peruano, brasileiro, venezuelano, colombiano etc. Nós, Tuyuka, 

denoiminamos a tesoura de ahsipoã pĩ, ẽñõ pĩ, pehká mãłã pĩ, ouro pĩ, aço pĩ, alumínio pĩ. Para 

cortar o cordão umbilical, a tesoura e o fogo têm que ser pajelados para limpar as impurezas do 

metal e da fumaça que constituem o objeto cortante.  

Após o corte do cordão umbilical, a sua mulher pode amarrar o umbigo com vários tipos 

de fios: fio de algodão, de seda, fio de estupila. Cada fio tem que ser nominado para servir como 

instrumento de cura do umbigo. Você também deverá citar somente coisas doces que ajudem 

esfriar e curar o umbigo da criança.  

Depois desse ritual começe nominando os instrumentos de corte de nossos ancestrais: 

lamina do pedaço de cuia, lamina do pedaço de cariço, lamina de wĩhsõ. É com esses 

instrumentos que nossos pais cortavam o cordão umbilical. Ao nominar a origem desses fios 

você retirará as substâncias venenosas que compõem os fios. São venenos que podem 

prejudicar o processo de cicatrização do umbigo. Os venenos são originários de formigas de 

fogo, tocandiras, escorpiões, que andam nas folhas ou nas árvores dessas plantas.  

Nós, Tuyuka, também usamos o fio de tucum para amarrar o umbigo. O ritual de 

purificação e esterilização de materiais cortantes deve ser igual, tanto para instrumentos 

indígenas como para os não-indígenas. 

Durante esse ritual, alguns pajés basera e benzedores comuns ivocam a força espiritual 

de tartarugas para que a ponta do umbigo cicatrize para dentro. A tartaruga é invocada pelo 

fato de esconder a sua cabeça para dentro do casco. Os pajés acreditam que a tartaruga tem o 

poder de cicatrização do umbigo bem discreto no ponto de vista estético.   

Além de tartaruga, o bicho serrador de galhos de árvores (yuhku wideró) pequeno e 

grande, do céu e da terra, também é invocado para contribuir no processo de cicatrização do 

umbigo. Você vê que ele corta geometricamente, na medida certa e rápido quaisquer galhos de 

árvores. O objetivo desse ritual é fazer com que o umbigo da criança também cicatrize rápido e 

para dentro como um corte de um galho.  

Antes de você pegar quaisquer objetos como colher, garfo, faca ou ligar um botão de 

televisão e rádio, instrumentos musicais, primeiro pega a mãe de seu filho e encosta nos 

objetos acima citado. O maior cuidado que terá que ter, é quando tirar o bucho do peixe, porque 

se o seu filho não puser a mão primeiro que você, ele vai chorar sem parar. Se você seguir os 

passos direitinho não terá nenhum problema com o bebê. Pode acreditar. 

 Depois dessa fase que você vai realizar o ritual do banho. Para dar banho no seu filho, 

primeiro você terá que benzer a água e outros materiais que serão usados para lavar. Cita, 

nomina as coisas que fazem parte do nosso mundo indígena e dos não-indígenas. Se faltar 

                                                 
74 Ereya foi o primeiro ser não-índio. 
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algum elemento material a criança dará o sinal através do choro que falta alguma coisa para 

protegê-la completamente.   

Vocês, que convivem diretamente com os não-índios, sabem que existem sabão e 

sabonete. Os materiais de banho não indígenas também são originários de Ereya, Ahsipoã 

Ñehku, produzidos e usados por americanos, alemães, ingleses, russos, cubanos, italianos, 

europeus, romanos, palestinos, judeus, iraquianos, austríacos, japonês, português, argentino, 

boliviano, peruano, brasileiro, venezuelano, colombiano etc. O sabonete é de cor branca, 

vermelha e preta; o pedaço de sabão também é de cor branca, vermelha e preta; xampu a 

mesma coisa; se por ventura, durante o benzimento, você deixar de citar a água sanitária já 

será o motivo para o seu filho não gostar de água. Basta pegar um tipo de material para 

pajelar, porque no benzimento pega tudo de uma vez.  

    A criança sendo menino ou menina será filho ou filha de Uhtã Pinõ. Após o ritual do 

banho faça a mesma coisa com os perfumes, que são soluções aquosas e oleosas. Repita tudo 

que falei antes. Diga que como para os não-índios não é prejudicial à saúde, que assim seja ao 

meu filho. Se você fizer tudo direitinho vai dar tudo certo. É assim que funciona esse ritual. 

Não tem muito segredo para pajelar uma criança como o seu filho. 

    Depois dessa parte, chega o momento de nominar os objetos que são nossos, os que 

fazem parte da vida Tuyuka. Aí, sim, começa o ritual de pajelança da água e dos rios. Desde o 

princípio havia rios de água branca, vermelha, preta e barrenta. Esses rios fazem parte da 

nossa História da Emergência. Os não-índios, talvez com medo que algo possa acontecer com 

suas crianças, dão banho na torneira ou dentro de uma bacia, ou banheira. Nós, indígenas, não 

somos assim como eles. Podemos dar banho na mãe e criança dentro do rio até mesmo no dia 

do parto, e conosco não acontece nada. Geralmente, em hospitais os enfermeiros também dão 

banho logo depois do parto e não acontece nada.  

 Os procedimentos e os cuidados que os não-índios adotam também estão certos. Assim 

como os não-indíos, também temos nosso próprio jeito de conduzir os rituais do parto. 

Enquanto estiver no meio deles, lembre-se do que falei. Estou apenas alertando para você 

benzer se alguma coisa estranha acontecer com o seu filho. Aqui no rio existe: hãuã buhku 

(cobra minhoca) pequeno e grande; behtó ñahkẽdá (cobra coral) pequeno e grande; ohkó bałó 

pequeno e grande; waú pequeno e grande; diatimĩ (ariranha) pequeno e grande; diayó (lontra) 

pequeno e grande; bohteá pinõ (anaconda) pequeno e grande; diá pinõ puhti pequeno e grande; 

pinõ deyi (cobra deyi) pequeno e grande; sã (arraia) pequeno e grande; ãñã kahseró pequeno e 

grande.  

Antes de dar banho no rio junte através de pajelanças todas as forças espirituais que 

possam proteger a mãe e a criança, em seguida construa espiritualmente uma camada de 

proteção espiritual em cima do rio, onde nenhum ser aquático atacará a criança ou enxergará. 

A criança será invisível aos olhos de Waí-Mahsã do rio. Se por acaso aparecer qualquer bicho 

do rio mande-o para o fundo do mundo espiritual. Depois, pode dar banho sem medo de 

ninguém, pois a criança e a mãe estarão sob a proteção da camada espiritual. Além de seres já 
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que citei, também existem botos e outras espécies de cobras. Com esses últimos faça a mesma 

coisa que fez com os primeiros.  

Antes de trazer de volta a mãe e a criança para dentro de casa, faça o mesmo ritual 

com os bołi bahsoká do céu: homem do sol e da lua, das estrelas, das nuvens e chuvas, do lago 

de urubus e da cidade dos homens que vivem na última camada atmosférica. Cita mais uma 

vez os bołi bahsoká: dihtíroa, kayáłoa, yahkominiã, waikułastirá, pusíria, ẽmuã, yãmuã, 

mayaroa, nimayuá, yuhkubuemihsiã, buemihsiãbahsiroa, sẽ, dahsé, nenirõ, wã, konepihkõ, 

yamiká bałeró, diatuñoã, buá (pombo), watoropoa, ohsó (morcego), ohsó pahku (morcego 

gigante), muipu durú, ohkõlou, buhpupahkó (coruja). Tranque-os no infinito do universo.  

 Lembre-se que estou contando tudo isso para que fique atento com o estado de saúde de 

seu filho. Eu não estarei por perto. Se de repente acontecer algo estranho com a criança saberá 

como benzer. Sei que estará na cidade entre os não-índios, mas nem por isso o seu filho terá 

menos risco de vida. Tome cuidado o meu neto. 

  Depois, chegará o dia que carregará seu bebê pela primeira vez em seus braços. Antes 

de carregar, pajela o seu corpo para limpar as impurezas e odores que ficam impregnados. Ao 

realizar esse ritual se põem como se fosse a mãe da criança. Muitas vezes, quando somos pais 

jovens e novos, aprontamos com coisas da vida: bebemos caxiri, abraçamos quaisquer pessoas, 

ingerimos quaisquer tipos de alimentos, bebemos cachaça etc. Os odores de seu corpo são 

substâncias procedentes de alimentos e bebidas que consome no seu dia a dia: arroz, feijão, 

maxixe, cachaça, cerveja, cigarro etc. Mesmo quem não consome bebidas alcoólicas e fuma 

tabaco, tem que jogar fora do seu corpo. A criança é tão sensível que sente os odores que fazem 

mal a sua saúde. Você sabe que não precisa beber e fumar, basta circular entre as pessoas que 

bebem e fuma que os odores ficam impregnados em nosso corpo.  Só carregue a criança depois 

de realizar esse ritual.  

Outra coisa que vai ter que fazer é pajelar a criança nominando todas as espécies de 

galinhas e seus pinhos; diga que os pintinhos, depois que saem do ovo, ficam em baixo das asas 

de sua mãe e não ficam doentes; diga que o meu filho também será como os pintinhos, cheio de 

saúde e força. Se não fizer isso, a criança não demora por muito tempo para ficar doente. 

Depois dessa fase, iniciará o ritual de pajelança dos alimentos. Após o ritual dos alimentos, 

você poderá ter relações sexuais com sua esposa, que não influenciará mais nada na saúde da 

criança. 

 Depois de tudo isso, vem o momento de pajelar o coração da criança, ou seja, o ritual de 

nominação. Está vendo como não é fácil? Avisei para você que era muita coisa. Se a sua criança 

for menino será nominado de Paó ou Yuhkułó; se for menina se chamará Kamõ. Pense bem 

sobre essas nominações, mas não se preocupe, porque eu mesmo realizarei o ritual de 

nominação com o pó de carajuru e sentir qual desses dois nomes de menino dará certo para o 

bebê. Sei que você não saberá sentir e escolher o nome certo para a criança.  

Você assegura que a criança é um menino. Nesse caso, através do ritual de nominação 

o menino será apresentado em todas as Casas das Emergências onde receberá os ornamentos e 
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forças espirituais para a sua sobrevivência neste mundo terreno. Se você for benzer, passe na 

língua da criança um pouquinho do leite materno pajelado, que servirá como bahserikó. Pense 

nas Casas das Emergências e sinta mentalmente se está tudo bem ou não com a criança. Na 

hora do parto, fique atento para ver a posição da criança. Às vezes, a criança cai de lado; outras 

vezes, quando nasce bem sai e deita de barriga para cima; quando a criança diz que há 

doenças, que bołi bahsoká querem atacá-lo, cai de lado; quando diz que não está nada bem, cai 

de barriga para baixo. Quando a criança cai de barriga para baixo, tem que começar tudo de 

novo o ritual de nominação.  

No ritual de nominação tem que introduzir as forças e as qualidades espirituais de 

pássaros dóceis e bonitos para que a criança seja amiga de todos (as), admirada, respeitada e 

agraciada por quaisquer pessoas que se aproxima dela. Nessa última parte, só não pode querer 

que a criança tenha o espírito de arara, porque os nossos pais dizem que esse pássaro é bravo. 

Agora, só faltou contar para você como realizar o ritual de nominação se a criança fosse uma 

menina. Tenho certeza que não será uma menina. O meu coração e a minha mente falam que 

será um menino.   

  

2.3.4 Soluções contracepcionais e aborto Tuyuka 

   

  O uso de soluções contracepcionais e a prática de aborto são práticas comuns entre 

as famílias Tuyuka. Essas práticas são provocadas por mulheres de outras etnias, que se 

casaram obrigadas por alguns pais ou porque não gostam do marido. Essas práticas 

ameaçam a procriação e o crescimento demográfico do grupo.  

 Há duas maneiras de provocar a infertilidade de uma mulher: primeira, a própria 

pessoa decide tomar remédios do mato (cascas de árvores, cipós, folhas e raízes) para 

impedir a formação do feto e abortar; segunda, quando a mulher tem uma saúde debilitada 

e idade avançada, o casal decide parar de ter filhos.  Nesse último caso, o casal procura um 

pajé que conhece o ritual de contracepcional para pajelar.  

 A mulher que toma “remédios” do mato faz sempre escondido do marido ou da 

comunidade. Muitas vezes, ninguém sabe por que a mulher não consegue engravidar; os 

mais velhos sabem que a mulher nova, geralmente, não engravida porque toma algum 

vegetal para não engravidar.  

A vida de uma mulher que não tem filhos vira um “caos”.  Diariamente, ela ouve 

críticas diretas e indiretas, tanto dos homens como de outras mulheres da comunidade. 

Algumas não têm filhos de propósito, porque dizem que não querem dar filhos ao povo e à 

família que não elas gostam. Muitas vezes, esse um dos meios mais evidentes de elas 

demonstrarem desgosto pelo casamento obrigado, empurrado e forçado.  
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O ritual de pajelança contracepcional é uma tradição milenar, que é realizado 

somente por alguns pajés, porque nem todos detêm esse conhecimento. Para realizar esse 

ritual, o pajé utiliza qualquer tipo de bahserikó que depois é ingerido pela mulher. A 

mulher pode ser jovem ou velha, mas depois desse ritual para de engravidar.  

Algumas mulheres indígenas decidem parar de ter filhos, porque não conseguem ter 

filhos meninos. A pressão é tão grande por parte de alguns Tuyuka, que algumas mulheres 

não aguentam. Procuram o pajé para fechar o útero. Quando nasce somente meninas em 

uma família Tuyuka, os homens acham que as culpadas são as mulheres e não os homens. 

A maioria dos Tuyuka não tem nenhuma noção científica que o par de cromosso masculino 

é XY e par de cromosso feminino é XX, portanto não sabem que quem determina o sexo 

do bebê é o homem. Geralmente, as mulheres que dão a luz somente meninas, muitas 

vezes, são xingadas e agredidas física e moralmente.  Por enquanto,. Os homens Tuyuka 

querem nem saber que o problema é deles e não de suas esposas.  

 Atualmente, os pajés que conhecem o ritual de pajelança contracpecional não 

querem mais realizar o ritual, porque os missionários pregam que isso é pecado mortal. Os 

pajés também acreditam em pessoas que têm visões antes de morrer, os quais alertam que 

aquele que pratica o ritual de pajelança contracepcionai vai direto para o inferno. Segundo 

Avelino DUTRA (2007), o seu pai Vicente Dutra, antes de falecer, contou que esse ritual 

era muito grave, porque impedia o nascimento de uma nova criatura de Deus; atestou que 

nenhum ser humano teria o direito e a liberdade de impedir o nascimento de uma criança. 

E, destacou mais: se você realizar o ritual de pajelança contracepcional depois desse aviso, 

vai direto para o inferno.  

 Essa crença é uma das que começa provocar nó na mente de vários pajés e 

benzedores comuns do Uaupés. A maioria deles acredita nas visões de doentes terminais. 

Por esse motivo, os pajés não querem mais transmitir o ritual de pajelança contracepcional 

aos seus descendentes, pois têm medo de irem ao inferno.  

O aborto é praticado de duas maneiras: primeira, ocorre através do uso de 

“remédios” naturais; segunda, através do ritual de malzimento. 

  Na natureza há vários tipos de plantas que servem para a prática do aborto. A 

mulher indígena que provoca aborto conhece bem os vegetais abortivos. Ela aprende a 

conhecer com as mulheres de sua etnia ou com suas amigas. Durante a gravidez quando 

não quer ter filho, procura a folha, planta ou raiz que serve para abortar uma crianaça. 

Geralmente, o marido e as pessoas da comunidade nunca sabem quando ela faz isso. 

Quando descobrem, a mulher sempre tenta justificá-los dizendo que caiu, teve susto ou 
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carregou muito peso etc; outras vezes insinua que talvez algum pajé que malzeu por inveja, 

por isso acha que perdeu a criança. Nunca conta a verdade, porque sabe que poderá ser 

preterida.  

 O aborto também é provocado por rituais de malzimentos. Alguns pajés 

malzedores, quando não gostam de uma família ou grupo, matam a criança ainda dentro do 

útero da mãe. Nesses casos a mãe não é culpada pela morte do feto, sempre é vítima de 

inveja ou rivalidade dos povos. 

 O povo Tuyuka é totalmente contra o uso forçado de objetos contracepcionais e a 

prática de aborto que impedem o nascimento de uma criança. A maior felicidade do grupo 

é ver muitas crianças brincando nos pátios de suas comunidades, tomando banho nos rios, 

felizes e com saúde. Sabe que com elas a futura geração estará garantida. Quando uma 

criança morre, os familiares (pais, mães, jovens e crianças), que residem na comunidade ou 

longe da comunidade, choram de dor, porque perderam uma pessoa querida. Nunca se 

importam se era menino ou menina, sentem a dor da perda do mesmo jeito.  

  

2.4 Rituais de malzimento 

 

 Os indígenas do alto rio Negro denominam os rituais contrários aos de benzimentos 

de “sopros”, termo cristão que se apropriaram por influência missionária. Essa 

denominação faz referência aos estragos e às doenças provocados por seres espirituais 

(Waí-Mahsã). Quem “sopra” são os próprios pajés. Nesta dissertação não usamos o termo 

“sopro” por opção. Denominamos de malzimento(s) para se referir aos “sopros, pois 

acreditamos que se há benzimentos, então, existem malzimentos. Em Tuyuka os 

malzimentos são denominaods de doałe, doałige ou nimã. 

 Segundo meu pai Avelino DUTRA (2007), “todos os benzimentos podem ser 

transformados em malzimentos; todos os malzimentos têm os seus benzimentos. Para 

sujeitos desta pesquisa (2007), benzimentos e malzimentos não se separam. Aqui, podemos 

comparar com os estudos de BALANDIER (1997), quando ele escreve em seu livro “A 

desordem: elogio do movimento”, apontando o caráter dinâmico da realidade social que se 

estrutura na dialética da ordem e desordem. 

 Os pajés (yaíwa e basera) e os benzedores comuns (bahserá) são pessoas que ao 

mesmo tempo benzedores e malzedores. Em outras palavras podemos denominar de 

pajeladores e “sopradores”. Para Avelino DUTRA (2007), “a lógica do benzimento nem 

sempre é usada para o bem, porque os próprios rituais de benzimentos podem ser 
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acionados de maneira oposta, depende das intenções de yaí, basei e bahsei”. Os pajés e 

benzedores comuns que malzem se transformam em inimigos e rivais entre os membros de 

uma família, um sib e grupo; também representam uma ameaça para as plantações de uma 

comunidade ou famíla, porque quando os pajés ficam chateados com alguém, malzem as 

pessoas e plantações.  

   Os malzimentos são utilizados de três formas: a primeira, o pajé ou o benzedor 

comum é acionado por outras pessoas, que pedem e pagam para matar e estragar seus 

adversários, ou simplesmente para estragar as plantações de seus inimigos. Os inimigos 

nem sempre são de outros povos ou comunidades, muitas vezes são seus próprios 

familiares (filho, pai, neto, tio etc); a segunda, a ação parte do próprio pajé ou benzedor 

comum que proicura vingar de alguém por ato que não satisfez seus interessse ou porque 

algum membro de sua famíliafoi malzido por outros pajés. Qundo o malzedor estraga as 

plantações faz apodrecer os frutos; faz aparecer formigas e pássaros para destruir as 

manivas das roças; faz aparecer várias espécies de pássaros papagaios, periquitos, ttukanos, 

araras que destroem os açaizeiros, coqueiros etc.  

 Os rituais de malzimentos têm origem na própria história de origem dos povos 

indígenas do Uaupés quando Suniã Ñehku (Deus) previu o desentendimento entre Muĩpũłĩ 

Pinõ e Suniã Pãłãmĩ. A briga e rivalidade que iniciou no Portão da Casa da Emergência de 

Diasihti Mahkãwi, que depois se estendeu até na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, 

sinalizava que os quatro irmãos (Suniã Pãłãmĩ, Ahsĩpoã Ñehku, Yałebo e Muĩpũłĩ Pinõ) 

não conheciam apenas os rituais de prevenção, proteção e cura. O conflito ente os dois 

irmãos em Ohkó Diawi, demonstrou a existência dos malzimentos. Muĩpũłĩ Pinõ quando 

quis destruir Ohkó Diawi, quis usar os rituais de malzimentos.    

 Segundo Vicente Dutra (já falecido), quaisquer malzedores têm morte certa. 

Ninguém escapa. O malzedor pode ser um pajé renomado, ou mais sábio, ou mais 

poderoso, mas nunca escapa da morte. Existe um ritual de pajelança exclusivo para acabar 

de vez com quaisquer malzedores, no entanto nem todos os pajés detêm esse 

conhecimento. Os que sabem nem sempre querem praticar o ritual, por razões pessoais. 

Meu avô, Vicente Dutra, contava que os malzedores não vivem por muito tempo, 

geralmente morrem novos. E, os que não têm malzimentos, ou que não praticam 

malzimentos, vivem até ficarem velhinhos, com idade avançada. Para ele, a pessoas não 

deveriam ter tanto medo dos mais velhos, dos que têm mais de 60 anos. A velhice é sinal 

que o pajé não tem inimigos que possam matá-lo, porque não pratica os rituais de 

malzimentos, portanto não ameaça de morte. As pessoas têm que ter medo é dos novos que 
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não tem equilíbrio mental e emocional. São algumas palavras de quem morreu de velhice. 

O velho faleceu aos 104 nanos de idade.   

 Nas mãos de malzedores, quaisquer objetos materiais podem ser usados como 

meios para a prática de malzimento. Os próprios elementos materiais ipadu, tabaco e kahpi 

também servem para malzer. Outros elementos que destacamos são: ornamentos 

tradicionais usados por mestres de danças de Kapiwayá; os materiais de caça e pesca 

(canoa, remo, caniço, espingarda, arco e flecha, zagaia etc.); os materiais de trabalho 

(aturá, terçado, machado, enxada); a redes e camas; os bancos e as cadeiras; cuias de 

caxiri, copo de suco, de chibé, mingau; um pedaço de sabão e de sabonete; uma caneta e 

um caderno; uma panela e um prato de comida; enfim, quaisquer objetos podem ser 

utilizados como instrumentos de malzimentos. 

 Existe outra forma de malzer as pessoas, através de ahkuałe. A palavra ahkuałe, no 

ploural, em Tuyuka significa desejar que o outro se dane, que fique doente; desejar o mal 

de alguém com que você brigou, discutiu e desentendeu. Constitue um conjunto de 

palavras negativas expressadas oralmente na cara da pessoa para desejar a desgraça do 

outro.  

 Os pajés usam muito o recurso ahkuałe para se vingar de seus rivais durante uma 

discussão. “Um pajé que quer malzer as pessoas, usar qualquer um desses meios para se 

vingar, mas também pode morrer pelos mesmos, porque todos os malzimentos têm seus 

benzimentos” (Avelino DUTRA, 2007).  

 É desse modo que constitui a vivência dos rituais de pajelanças, “benzimentos” e 

malzimentos entre os Tuyuka e demais povos do alto rio Negro. Um pajé para realizar bem 

os rituais de pajelanças tem que passar por uma formação tradicional fundamentada nas 

regras e princípios de cada grupo. No capítulo seguinte, apresentamos o ser pajé e a forma 

de transmissão dos rituais de pajelanças entre os Tuyuka.  
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3 O SER PAJÉ75 E A TRANSMISSÃO ORAL DOS RITUAIS  TUYUKA 

   

Neste capítulo apresentamos de maneira geral a figura de pajé76 do Uaupés; o ser 

pajé (yaí e basei) Tuyuka; a formação tradicional dos pajés (yaí e basei); e a forma de 

transmissão dos rituais de pajelanças entre os Tuyuka (Dohkapuała). O objetivo é 

descrever e aclarar aos indígenas e aos não-indígenas (pehkaasã), que estudam o 

xamanismo do Uaupés, as diferenças que caracterizam os pajés procedentes da Casa da 

Emergência de Ohkó Diawi. 

  

 Foto 11. Pajé Yyí Duhpó Henrique Rodriguez Barrera, em sua residência, Trinidad, 2007. 

 
 Fonte: acervo do autor, 2007. 

 

 

 

 

                                                 
75 Neste capítulo são apresentados muitos termos dos rituais de pajelanças, que ainda não têm tradução em 
português. Aqui as palavras servirão apenas como ilustrações. Para evitar equívocos não traduzimos os 
termos descritos.  Talvez seja um convite para os Tuyuka e aos pesquisadores não-Tuyuka para que 
aprofundem esse assunto.    
76 Um dos estudiosos que ajuda entnder um pouco mais sobre os pajés do Uaupés é Geraldo REICHEL-
BOLMATOFF, através de sua obra AMAZONIA COSMOS: The Sexual and Religious Symbolism of the 
Tukano Indians, 1971. 
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 Foto 12. Pajé Basei, kũmũ, Mahsãkuła Yaí Põłõ Antônio Barrera e seus netos, Trinidad, 2007.   

 
 Fonte: acervo do autor, 2007. 

 

 Foto 13. Pajé Basei, Kũmũ e Mahsãkuła Yaí Paó Laureano Dutra e sua família, Siririá, 2007. 

 
 Fonte: acervo do autor, 2007. 
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Foto 14. Meu pai Basei, Kũmũ e Mahsãkuła Yaí Yuhkułó Avelino Dutra e minha mãe Bussá.  

 
 Fonte: acervo do autor, 2007 

 

 Os objetivos específicos que propomos para esta apresentação são: 1) diferenciar 

entre ser yaí e ser basei (ou kumu) e demonstrar que os dois podem considerados pajés; 2) 

diferenciar entre bahsegu e sakaka; nesta questão descrevemos os depoimentos dos 

sujeitos deste estudo que apresentam princípios cosmogônicos para não considerar o 

bahsegu de pajé, com isso mostramos a diferença entre ser pajé e não ser pajé. 3) expor os 

principais desafios internos e externos que hoje os sujeitos da nossa pesquisa enfrentam; 4) 

e, principalmente, descrever o processo de formação dos pajés (yaíwa e basera) Tuyuka.  

 Com isso, buscamos responder às seguintes perguntas da pesquisa: Quem é yaí e 

basei ou kumu Tuyuka? Quando e como eles aprendem isso? Aqui não temos nenhuma 

pretensão de apresentar concepções ou definições teóricas sobre o xamanismo como 

manifestação cultural dos povos indígenas do Brasil.  

 

3.1 Os pajés do Uaupés77 

 

 A palavra “pajé” não é de origem Tuyuka e nem de outros povos indígenas que 

habitam a região do Uaupés, AM. A palavra “pajé” vem da língua Tupi em referência ao 

xamã que realiza os rituais de pajelanças. Os povos indígenas do Uaupés que são 

originários da Casa da Emergência de Ohkó Diawi se apropriaram do termo “pajé” para se 

                                                 
77 A região do Uaupés que referimos abrange tanto o território brasileiro como o colombiano. 
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referir apenas ao yaí. O yaí é um representante preparado para curar doenças através dos 

rituais espirituais. Além de yaí, existe outro representante dos rituais de prevenção, 

proteção e cura de doenças, que os Tuyuka denominam de basei ou kumu. Destarte, o ritual 

de pajelança é um conjunto de rituais espirituais de prevneção, proteção e cura de doenças. 

Neste trabalho decidimos utilizar o termo “pajé” para fazer referência aos dois 

representantes dos rituais de prevenção, proteção e cura de doenças dos povos indígenas do 

Uaupés: yaí e kumu. Ao longo deste capítulo demostramos por que os dois podem ser 

considerados pajés.       

Apresentar apenas a dimensão Tuyuka seria de nossa parte tentar restringir os 

ângulos plurais dos rituais de pajelanças dos povos do Uaupés. Desde os tempos milenares 

mais de 21 grupos indígenas compartilham entre si conhecimentos tradicionais e enfrentam 

desafios afins. Como os Tuyuka estão interligados nesta rede complexa de relações 

culturais, esta descrição em algum momento ultrapassa o ambiente Tuyuka (Dohkapuała).  

  Antes do contato com os colonizadores, no século XVII, os indígenas do alto rio 

Negro em nenhum momento se atentaram em sistematizar seus conhecimentos, suas 

concepções cosmológicas e histórias, seus costumes e suas tradições na forma escrita. A 

formalização dos conhecimentos indígenas começou a ser feita através dos primeiros 

pesquisadores (padres, acadêmicos, militares, exploradores, comerciantes, representantes 

do Governo) que viajavam na região do alto rio Negro.  

Os viajantes mais “curiosos” registraram, descreveram e analisaram sobre vários 

aspectos da vida indígena: a estrutura social e o sistema de parentesco; as habitações 

tradicionais (“malocas”); escreveram sobre a capacidade intelectual do índio; descreveram 

sobre o artesanato e instrumentos de caça e pesca; a alimentação e as bebidas alcoolicas; 

etnografaram sobre as técnicas de caça e pesca indígena; a agricultura, indústria e 

comércio; os meios de comunicação e transporte; as músicas e danças tradicionais; e, 

enfim, sobre a vida espiritual  indígena que é objeto deste trabalho. 

  “Para os indígenas, os rituais de pajelanças são mais importante do que os rituais 

de cantos e danças tradicionais. Os rituais de pajelanças fortalecem a união e as inter-

relações de famílias, subgrupos e grupos indígenas” (Avelino DUTRA, 2007). Tentar 

entender e compreender esse mundo espiritual dos povos do Uaupés não é um trabalho tão 

fácil. A linguagem dos rituais de pajelanças é “clássica” e complexa, difícil de traduzir 

para o português. Os próprios indígenas que dominam a fala de línguas paternas não 

conseguem entender o significado das palavras. A linguagem de yaíwa e kumuã não faz 
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parte do senso comum indígena. A maioria dos termos é usada somente durante os rituais 

de pajelanças.   

 Desse modo, torna-se um desafio a mais para pesquisadores que buscam aprofundar 

com mais qualidade os estudos sobre os rituais de pajelanças do Uaupés. Apesar dessa 

dificuldade, alguns pesquisadores conseguiram traduzir de maneira geral o significado e a 

importância dos pajés e rituais de pajelanças do alto rio Negro. Pelo fato de não falarem e 

compreenderem bem as línguas indígenas do Uaupés, os estudiosos não-indígenas não 

conseguiram diferenciar e caracterizar o ser pajé yaí e ser pajé basei da Casa da 

Emergência de Ohkó Diawi.  

  

3.2 Quem são os pajés Tuyuka? 

 

 De acordo com princípios Tuyuka, história de origem dos povos do Uaupés e 

depoimentos dos sujeitos desta pesquisa, os pajés Tuyuka são: yaí e kumu. 

 Na história de origem dos povos indígenas do Uaupés, os três irmãos (Pamułĩ Pinõ, 

Ãhsĩpoã Yẽhku, Yałebo e Muĩpũłĩ Pinõ), que criram e povoaram os grupos indígenas ao 

longo deste continente, foram os primeiros pajés yaíwa e kumuã (wihseri yaíwa, yehpali 

yaíwa, niĩyałe yaíwa, bołi yaíwa, wehteri yaíwa, munõłi yaíwa, kumuduhkałi yaíwa, 

kahpipału yaíwa e mahsãkuła yaíwa).  

Pamułĩ Pinõ transmitiui os rituais pajelanças para os chefes de cada grupo indígena, 

que ao longo da existência dos grupos transmitiram aos seus descendentes. Segundo 

Avelino DUTRA (2007), hoje o principal representante de Pamułĩ Pinõ na terra é pajé 

kumu. Em seguida descrevemos as características e diferenças que determinam o ser pajé 

yaí e kumu do Uaupés a partir da concepção e vivência Tuyuka. Depois, apresentamos 

outras figuras espirituais que também realizam alguns rituais de pajelanças, mas não são 

considerados pajés: bahsegu, que denominamos de benzedor comum; e sakaka. 

  

3.2.1 Pajé yaí e formação tradicional  

  

 Os Tuyuka também se apropriaram do termo “pajé” para se referir ao yaí. Yaí é um 

dos membros mais importantes dentro da estrutura social Tuyuka. O seu status social é 

reconhecido por todos os grupos do Uaupés, por causa de sua formação tradicional, sua 

capacidade de cura e prevenção de doenças, e por ele ser um dos principais representates 

espirituais de Pamułĩ Pinõ. A palavra yaí em tuyuka significa onça; yaíwa, onças. 
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Dependendo do contexto e ambiente, o termo pode ser usado, tanto para se referir ao yaí 

representante espiritual dos povos indígenas do Uaupés e para denominar o animal felino, 

onça, 

 Segundo Yaí Henrique Barrera (2007), entre os grupos indígenas que foram criados 

na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, existem vários tipos de pajés yaíwa. O yaí mais 

conhecido pelos Tuyuka é Wãłõsoã Wehtá Yaí (Pajé da Essência de Carajuru). O pajé Yaí 

Henrique é um pajé Wãłõsoã Wehtá Yaí. 

 O que caracteriza o ser pajé yaí e diferencia de pajé kumu são: os quatro anos de 

formação tradicional; os elementos materiais que utiliza durante os rituais; e os rituais ohkó 

sihtałé e hułé. Essas caracterísitcas e particularidades que determinam o ser yaí ohkó sihtau 

(ou yaí ohkó sihtagu) e yaí hugu. Yaí ohkó sihtau é o pajé que realiza o ritual de 

derramamento de água no corpo do paciente para retirar elementos que causam as dores e 

curar as doenças. Yaí hugu é o pajé que chupa com a boca para retira os objetos que 

provocam dores no paciente. Gerlamente, o yaí ohkó sihtagu somente é preparado para 

realizar o ritual de ohkó sihtałe; da mesma forma, o Yaí hugu só é preparado para realizar o 

ritual de hułe. Cada yaí tem sua especialidade. No entanto, há pajés yaíwa que conhecem e 

realiza os dois tipos de rituais ao mesmo tempo: ohkó sihtałe e hułe. Outros yaíwa, além de 

conhecer os dois rituais, também conhecem os rituais que são específicas do pajé kumu. Os 

rituais que determinam a especificidade e a singularidade de yaí são chamados de yayiałe. 

Destarte, definimos que os rituais de yayiałe é o conjunto de rituais ohkó sihtałé e hułé.     

O yaí constitui um dos pilares espirituais, culturais, sociais e político mais 

importantes do povo Tuyuka. Ele é símbolo de poder e autonomia. É a figura que mantém 

o equilíbrio na relação entre o mundo físico e metafísico. É o único que realiza os rituais de 

ohkó sihtałé e hułé. O yaí é aquele que diagnostica doenças através de sonhos. Através de 

sonhos entra em contato com os seres espirituais das Casas do Céu para descobrir a causa e 

origem da doença. 

Outra característica que destacamos é que yaí é uma pessoa que não se expõe 

totalmente às pessoas e à comunidade. Não anda em quaisquer lugares, festas e lugares 

públicos para se jactar que é yaí. É uma pessoa que procura sempre se resguardar de 

vaidades mundanas e abster-se de comidas e be bebidas que possam prejudicar o seu ser 

yaí. Evita andar ou viajar para outras comunidades e cidades, para se proteger de 

malzimentos de pajés inimigos que podem fazer esquecer seus conhecimentos e matá-lo.  

 Para Yaí Henrique Barrera (2007): 
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  O pajé não pode participar de todas as festas e de encontros comunitários, mesmo que 

esteja entre seus familiares. Não pode andar nas festas para beber caxiri, cachaça ou cerveja. 

Tem que evitar essas coisas o máximo que puder. Aqui em Trinidad quando quero beber caxiri, 

peço para minha esposa preparar uma panela, pego meu banquinho para sentar e fico em casa 

bebendo sozinho. Muitas vezes, sinto que estou sozinho e sou isolado. Ninguém vem conversar 

comigo, nem os meus filhos. Os meus filhos não se interessam em aprender os conhecimentos 

de pajelanças que eu sei. Eles preferem ir para as festas comunitárias para dançar, embebedar 

e brigar. Somente isso que os meus filhsos sabem fazer.  

 A pessoa que um dia quer ser um yaí e kumu, não pode se comportar dessa forma. 

Hoje, ser yaí não é fácil. Mesmo quem já é yaí não pode andar por aí se embebedando e 

brigando com outras pessoas, porque quando surge qualquer doença dentro da comunidade 

sempre culpam o yaí, mesmo que a gente não tenhado realizado nenhum malzimento. Por 

exemplo, se eu malzeesse as pessoas daqui de Trinidad, mataria todos os membros desta 

comunidade, porém não fui preparado, formado e orientado para matar e estragar as pessoas e 

plantações. Eu sou yaí para realizar os rituais de nproteção e cura de doenças.  Não sou yaí 

para estragar a vida de uma comunidade.  

 O yaí existe não para malzer as pessoas ou as coisas que existem aqui na terra e, sim, 

para manter o equilíbrio e harmonia entre as pessoas. O yaí existe para realizar os rituais que 

protejam e previnam as coisas ruins que possam atingir os membros de sua comunidade. A 

missão dele é prevenir e curar as doenças. O pajé é preparado para ajeitar os estragos 

provocados por outros yaíwa e basera.  

 O fato de ser yaí a gente cria muitas inimizades e rivalidades entre outros yaíwa e 

basera. Existem vários yaíwa de outros grupos, que não são nossos parentes e não gostam de 

ver, por exemplo, eu praticando somente os rituais do bem. Acham que estou querendo ser 

melhor que eles, por isso fazem de tudo para tentar matar.  

 Nós, yaíwa, estamos interligados com seres espirituais que existem neste mundo. O 

sonho é um dos meios que nós, pajés e seres espirituais, mantemos contatos e convivemos 

espiritualmente. Assim como a relação entre yaíwa e seres espirituais acontece 

espiritualmente, a relação entre nós yaíwa de diferentes povos também se dá espiritualmente.  

Mesmo de longe, um yaí sabe o que ou outro pensa ou faz. Essa relação é constituída de 

respeito e conflito. Eu sei quando o outro quer malzer e deseja a minha desgraça e morte. 

Sabendo com antecedência a intenção de outro yaí procuro proteger a minha vida através do 

ritual de fechamento do corpo. Fechar o corpo significa criar uma camada de proteção 

espiritual para que nenhum tipo de malzimento atinja o nosso corpo. Em vários momentos de 

minha vida já sofri com malzimentos; alguns membros da minha família também já sofreram 

com malzimentos de outrso pajés. Nesses momentos, a maior tentação que cai sobre mim é de 

eu querer vingar somente para ver se o malzedor é capaz de se defender. Se de repente eu fizer 

isso, a nossa relação, que já é polarizada, poderá chegar a um nível que somente o mais forte 

sobreviverá.  
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 Para evitar que o pior aconteça, o yaí tem que ter cabeça no lugar, pé no chão e não 

pode perder a paciência e o equilíbrio mental. Um yaí que gosta de vinganças e brigas, não 

sobrevive por muito tempo. Veja, por exemplo, alguns pajés que foram meus amigos e 

participaram da mesma formação, hoje já não vivem mais. Já faleceram. Por quê? Porque 

preferiram vivenciar as guerras, brigas, conflitos, os malzimentos. Por isso, meu irmãozinho, 

ser yaí é muito perigoso. Ser yaí não é para qualquer um.     

 
Na noite que entrevistamos o Yaí Henrique Barrera, entre outros questionamentos, 

fizemos três perguntas: 1) Quem pode ser o mestre-yaí para formar outros yaíwa? 3) Quem 

pode participar da formação para ser yaí? 2) Para iniciar a formação de yaíwa precisa de 

quantos candidatos? 

  Yaí Henrique Barrera (2007) contou o seguinte: 

  

O mestre-yaí pode ser de qualquer um dos grupos que emergiram na Casa da 

Emergência de Ohkó Diawi: Tuyuka, Tukano, Barasano, Hupda, Desano, Wanano, Tatuyo, 

Karapanã etc. De acordo com as nossas tradições, somente poderiam participar da formação 

tradicional os descendentes de linhagem yaíwa, de sibs que tinha como seus ancestrais os 

yaíwa. Antigamente, a formação de yaíwa era radicalmente controlada por famílias que 

descendiam de yaíwa. O controle se dava para ter o domínio do poder sobre os subgrupos e 

famílias que eram considerados “servos”. Atualmente, essa forma de controle ainda não 

acabou. Até hoje, existem nossos parentes Tuyuka que ainda não querem transmitir seus 

conhecimentos de yaiałe e kumuãłe para pessoas que não fazem parte de seus familiares mais 

próximos. 

 Hoje, muitas coisas mudaram. Nós, Tuyuka, também sofremos transformações 

culturais e sociais. Alguns yaíwa são mais flexíveis quando se trata de formação de novos 

yaíwa. Por causa de nossa mudança de mentalidade, pode participar “qualquer” indígena que 

queira ser yaí, até os homens pehkaasã (não-indígenas) podem ser yaíwa. Você pode perceber 

que alguns de nossos parentes são médicos e enfermeiros, porque estudaram serem médicos e 

enfermeiros. Aaqui também funciona assim. 

Apesar dessa flexibilidade, existem critérios e normas tradicionais que tem que ser 

cumpridos e submetidos por pessoas que querem ser yaíwa. O candidato tem que falar e 

compreender bem a sua língua paterna para poder entender as orientações do mestre. O 

mestre-yaí pode ser de qualquer grupo procedente da Casa da Emergência de Ohkó Diawi, que 

fala línguas diferentes. Quando o mestre-yaí é um Tuyuka fica mais fácil de entender as suas 

orientações. Agora, quando o mestre-yaí é de outro povo a comunicação se torna mais difícil. 

Por isso, a pessoa pretendente tem que ter noção alguma noção do idioma do mestre. Hoje, se 

eu fosse preparar um grupo deformando a yaíwa, a língua que utilizaria para se comunicar 

seria a Tuyuka, porque sou Tuyuka. Mesmo que eu soubesse falar outras línguas, ou a língua 
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do candidato não falaria na língua do candidato. Dentro de nossa tradição é assim que 

funciona. O meu mestre-yaí foi um Tukano. Ele só se comunicava conosco através da língua 

tukano. Eu conseguia entender a língua dele, porque fui interno em Pari-Cachoeira e aprendi a 

falar a tukano, isso facilitou no rocesso de aprendizagem.  

 Para iniciar a formação de yaí, é mais ou menos como em uma sala de aula, tem que 

ter mais de uma pessoa. Não posso iniciar a formação apenas com um candidato. Uma pessoa 

só não garante que continuará até o final.  Esse é um trabalho sério. Exige do formando a yaí 

que tenha muita força de vontade, força física e força espiritual para cumprir, enfrentar e 

superar os desafios e a disciplina rígida ditadas no período de formação. No processo de 

formação, há sempre alguns que desistem. Por esse motivo, para iniciar a formação de novos 

yaíwa tem que ter no mínimo dois candidatos.  

 O tempo de preparação para ser yaí demora quatro anos. A vida de formando a yaí é 

pior que uma operação boina do Exército. No final da formação, só chega quem pensa mais no 

seu grupo do que em si mesmo. Foi isso que aconteceu comigo. Se tivesse entrado por 

interesses próprios já teria desistido logo no início da formação, porque o rigor do 

cumprimentpo da disciplina não é para uma pessoa mole e desleixada. 

 
 Na mesma noite fizemos outras duas perguntas ao yaí Tuyuka: 1) Por que as 

mulheres nunca foram preparadas para se tornarem yaíwa numiã? 2) Qual a sua visão sobre 

a possibilidade de um dia as mulheres serem formadas yaíwa numiã como os homens? 

Quando dirigimos essas perguntas ao yaí, sabíamos muito bem que estávamos 

tocando no ponto delicado para a vigência da tradição Tuyuka e de outros povos do 

Uaupés. Esse tipo de questionamento também pode ser feito sobre outras tradições 

vivenciadas pelos grupos do Uaupés: Por que não existem bayaroa numiã (mulheres 

mestras de cantos e danças tradicionais), basera numiã (mulheres kumuã), miniã yaíwa 

numiã (mulheres pajés dos rituais de Jurupari)? No entanto, a pessoa que faz essas 

perguntas tem que estar ciente que estará mexendo com tradições e conhecimentos 

“dominados” pelos homens. Dependendo dos sujeitos da pesquisa, esse tipo de 

questionamento pode trazer conseqüências positivas e negativas para o pesquisador. 

Alguns indígenas são mais compreensíveis e outros podem se tornar mais agressivos e 

acabar objeito do pesquisador. Como essas últimas questões não são objetos diretos deste 

estudo, não serão respondidas com profundidade neste trabalho, apenas servirão para 

exemplificar.  

 De acordo com Yaí Henrique Barrera (2007):  

  



 167 

 Desde a nossa origem, na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, quando Pamułĩ Pinõ 

distribui os conhecimentos tradicionais, ele ensinou e entregou os rituais aos homens e não às 

mulheres.  

 De acordo com as nossas regras Tuyuka, as mulheres não podem ser yaíwa numiã e 

nem kumuã numiã, porque mestruam. A menstruação põe em risco a vida da mulher. A 

menstruação é sinônimo de vulnerabilidade física e espiritual; é sinônimo de impureza.  Por 

isso, as mulheres são consideradas impuras e vulneráveis. O sangue da menstruação tem olor 

forte e atrai seres espirituais (Waí-Mahsã), que podem matá-las durante a formação de yaíwa. 

 Os Tuyuka e nossos parentes de outros grupos do Uaupés têm a mesma origem e 

observam rigorosamente essa tradição milenar. No entanto, acredito que as mulheres também 

podem ser preparadas para se tornarem yaíwa numiã. Talvez, a única coisa que pode 

atrapalhar o processo de formação é a menstruação. Poderiamos fazer uma experiência. Nada 

é impossível. Se fechar bem o corpo delas, talvez, consigam sobreviver durante a formação, 

porém não dá para garantir a sobrevivência delas. 

 

3.2.1.1 A formação tradicional de yaí  

   

 “Para ser pajé yaí a pessoa tem que se preparar durante quatro anos. Quem passar 

por essa formação pode ser considerado yaí ou pajé; e quem não passou por essa formação 

não é yaí, logo não pode ser chamado de pajé”.78  

 Veja em seguida as etapas de formação tradicional de um yaí Tuyuka contada pelo 

yaí Henrique Barrera (2007) com base na sua experiência de vida.      

  

 Primeiro, a pessoa que se preocupou com a formação de novos yaíwa aqui na região de 

Trinidad, foi meu cunhado Pasicu (Francisco, do povo Bará). Ele convidou a entrar nessa 

formação. Quando recebi o convite fiquei anima e pensei: Vou entrar nessa. Se se perder essa 

oportunidade não conseguirei aprender nunca mais os rituais de yayiałe com outras pessoas. 

Os meus pais que deveriam ensinar já morreram. Foi pensando dessa maneira que entrei na 

formação para hoje ser yaí. 

 O nosso mestre-yaí foi um Tukano da comunidade de Caruru, localizado na margem 

direita do alto Tiquié, Brasil. O local de formação ficava nos redores da comunidade Lago do 

Papagaio, afluente do Tiquié, Colômbia.  

 Quando chegou no dia marcado para se apresentar junto com os demais candidatos, vi 

que tinha candidatos de vários povos da região do alto Tiquié. A maioria era do povo Bará, 

porque quem organizou a formação foi um barayu. Depois que todos chegaram, mestre-pajé 

levou para fora da comunidade, dentro da mata onde ninguém podia ter acesso e contato. As 

                                                 
78 Argumento apresentado pelo Yaí Henrique Barrera (2007). 
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únicas pessoas que sabiam onde estávamos, éramos nós (o nosso mestre e os meus 

companheiros de formação). Além de nós ninguém mais podia saber onde ficava o nosso 

acampamento. Essa estratégia foi montada por yaí para preservar e proteger as nossas vidas. 

Se algum yaí descobrisse, que um yaí Tukano está formando um novo grupo de yaíwa poderia 

atrapalhar e maltar um de nós com malzimentos. Por isso, quem prepara novos pajés escolhe 

um lugar longe da comunidade e de difícil acesso. 

  No primeiro dia, construímos a casa que foi nossa habitação durante os quatro 

primeiros meses de formação. Antes de chegar ao acampamento, achei que a regra de 

abstinência de alimentos fosse mais ou menos como acontece depois que a gente participa do 

ritual de Jurupari, quando somente se consome alimentos apósn o ritual de benzimento. 

Pensei que comeríamos apenas maniwara e cupins benzidos. Não foi bem o que pensei.  

 O que me deixava perplexo e ao mesmo tempo curiso, durante a formação, era como yaí 

preparava os rituais e as bebidas para a nossa vivificação. Nos primeiros dias, queria saber de 

detalhes e ver cada movimento do yaí, mas foi impossível. Ninguém sabia como yaí preparava 

as coisas para o nosso consumo. Ele não revelava para ninguém. Somente ele sabia e mais 

ninguém.   

 Depois que concluímos a construção da casa, o yaí ofereceu a primeira bebida de kahpi. 

Enquanto bebia, pensei comigo e no meu coração: vou beber quaisquer bebidas que o mestre 

oferecer. Em nenhum momento recusarei, porque ninguém pediu que viesse para essa 

formação. Cheguei aqui, porque quis, por livre espontânea vontade. Estou pronto para encarar 

quaisquer desafios que aparecer pela frente. Daqui em diante, enfrentarei quaisquer coisas 

que aparecerem na minha frente. Suportarei e superarei todos os desafios, porque quero ser 

pajé para garantir a proteção do meu povo Tuyuka.  

 O que encorajava para enfrentar a rígida formação era o fato de sermos filhos e netos 

de pajés. Você sabe, que nós, Dohkaupuała, desde os tempos milenares, nossos pais eram pajés. 

Por isso, pensava comigo mesmo: os meus ancestrais eram pajés, portanto. Sou filho e neto de 

pajés. Quero manter essa tradição carregando o nome do meu povo.   

 Nas primeiras semanas, bebíamos todos os dias o waí kahpi preparado pelo nosso 

mestre para vomitar as impurezas do nosso organismo. As substâncias impuras são resultados 

de alimentos que consumimos no dia a dia e gases poluentes que respiramos: carnes de caça 

assadas e moqueadas, peixes assados e moqueados e os cheiros queimados de fumaças. 

Vomitar era um meio de limpar essas impurezas. Todos os dias éramos obrigados a vomitar 

para limpar substâncias impuras do nosso organismo. No começo saía muitas coisas sujas e 

gosmentas. As gosmas pareciam como aquelas que aparecem em um buritizal. Deposi de várias 

seções de vômitos aos poucos, começava sair líquido mais limpo. Para vomitar sempre 

ingeríamos waí kahpi;. Muitas vezes, de tanto vomitar caíamos no chão inconsciente. A gente 

desmaiava.  

 Você imagina o dia inteiro caído no chão desmaiado e inconsciente, sujo e sendo picado 

por todos os tipos de bichos do mato. O ritual de vômito era realizado em jejum, bem cedo, de 
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manhã, todos os dias. Assim, passou um mês. O único alimento que consumíamos era a farinha 

de tapioca.  Quando caíamos no chão inconsciente só levantávamos na parte da tarde, entre 

16h00, 17h00 e 18h00. É nesses horários que alguns amigos meus começavam a viver, acordar 

e levantar. Enquanto eu estava desmaiado, vi que este mundo é tão pequeno quanto o tamanho 

desta minha casa.  

 Depois de passar por essa fase, estávamos prontos para iniciar a outra. A abstinência 

alimentar continuava muito rígida. Eu já estava preocupado com a minha própria saúde. 

Naqueles momentos lembrava na comida normal. A gente passava muita fome, porque 

ninguém consumia alimentos comuns do nosso dia adia. Mas, eu estava aí para enfrentar tudo 

isso. Quem decidia o que deveríamos comer era o yaí. Não tinha outro jeito, só restava cumprir 

as normas e pensar nos meus propósitos iniciais. As únicas frutas que o mestre permitiu para 

a gente comer foi hehtoá (cubiu do mato). Nessa fase um dos alimentos mais proibidos eram 

pimenta e saúva.  

 Além de nos obrigar a se abster de alimentos comuns, o nosso mestre-yaí pedia que não 

fizéssemos mais três coisas: primeira, disse para não jogar pedras em cima de quaisquer coisas 

e amigos; segunda, pediu para ninguém brincar de fazer menção de dar soco em outro; e a 

última, pediu que não pensássemos em pessoas, gente. 

 Foi assim que comecei encontrar e aprender os rituais de yayiałe. A disciplina era 

rígida demais. A formação nem tinha começado direito e eu já estava muito cansado, e não 

agüentava mais. Imagine em um patrão pehkaasu (não-índio) de um acampamento de caucho, 

muito ruim, rígido, mau caráter, sem dó, que manda a gente acordar bem cedo, de madrugada 

par ir ao trabalho. Senti, assim, mandado e escravo. Estava cansado de beber o waí kahpi. Veja 

como a noite é longa. Pense você, como poderia dormir bem se estivesse com estômago vazio, 

com fome, porque é assim que sentia dentro de mim. Passsava muito mal.   

 Só bebíamos waí kahpi, por isso ninguém aguentava mais. Bebíamos como se fosse 

manicuera (líquido cozido de mandioca). A panela utilizada para preparar a solução era grande 

e a solução transbordava. Com a fome a gente sentia, enchíamos as nossas cuias para beber até 

acabar. A waí kahpi era nossa única alimentação, porque consumir comida normal (carne de 

caça e peixe, kinhapira, farinha e biju, xibé) não era permitido. Às vezes, de tanto a gente 

tomar waí kahpi, dava surto de diarréia, que a gente evacuava dentro de nossos calções. Na 

verdade, não era diarréia e, sim, eram as últimas substâncias impuras que saíam do nosso 

organismo. Depois que todas as coisas ruins foram expelidas do organismo, sentíamos melhor e 

mais leve.  

 O objetivo do ritual de vômito era expelir coisas podres, sujeiras que existiam dentro do 

nosso organismo para poder apreender e memorizar os conhecimentos dos rituais de yayiałe 

com mais facilidade. Os rituais seriam transmitidos por mestre-yaí e seres espirituais durante 

a formação através de sonhos. 

 Depois dessa etapa de vômitos intensos e purificação, começamos preparar o pó da 

casca de paricá (kahseri wĩõ ou wĩhõ) para ingerir via nasal, ou seja, cheirar. Antes de ingerir o 
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wĩõ, secávamos bem a substância. Nesse período, o yaí ainda não dava para a gente cheirar o 

principal wiõ que seria a essência de carajuru (wãłõsoã wehtá).   

 No final do terceiro mês de formação, o mestre se preparava para o ritual de 

oferecimento do wĩõ da essência de carajuru. Só no final do terceiro mês que cheirariamos 

wãłõsoã wehtá. Meus amigos já estavam ansiosos e impacientes para que esse momento 

chegasse. Alguns até começaram discutir entre si e com yaí, porém a maioria conseguiu 

superar a pressão da convivência de grupo e à dura vida que levávamos. Outros foram embora, 

desistiram da formação, porque não agüentavam mais da disciplina rígida. Apesar das 

dificuldades, aguentei assim mesmo. Não desisti. 

 Quando chegou o dia do ritual para cheirar a wãłõsoã wehtá, fiquei muito feliz, porque 

primeiro era uma realização pessoal, segundo o nome do povo Tuyuka que estava em jogo sob 

minha responsabilidade. No momento do ritual, pensei: acho que daqui para frente a disciplina 

será menos rígida, porém mais uma vez me enganei. A sensação que tive ao ingerir wãłõsoã 

wehtá não dá para comparar com quaisquer sensações normais desta vida. Os meus 

companheiros reagiam de forma muito estranha. Um virava mais estranho que o outro. Agora, 

nesse momento não dá para relatar detalhes como cada um sofria ou se transformava, porém 

sobre algumas reações de meus amigos dá para contar.  

 Antes de eu cheirar wãłõsoã wehtá, esperei que meus amigos ingerissem primeiro  

para poder ver, ainda consciente, as reações de cada um deles. Meu objetivo era observar o que 

acontecia com os meus amigos depois que ingeriam a substância. O que vi não era nada 

atraente. Meus colegas caíam no chão inconsciente. Pareciam pior que porcos, murmuravam, 

gritavam, como se fossem animais estranhos; falavam coisas sem nexos e significados; e 

reagiam de maneira perigosa que até corriam risco de vida. Tudo isso dava medo. Em vários 

momentos senti medo dos meus próprios amigos e medo de morrer. Não existia um lugar 

específico para sentar e cheirar wãłõsoã wehtá, podia sentar em qualquer canto do 

acampamento, contanto que estivéssemos próximo a habitação sob a visão do mestre-yai.  

 O efeito da wãłõsoã wehtá é muito forte e a reação é rápida. Para o efeito passar 

demora um dia inteiro. Durante o dia só cheirávamos uma vez, bem pouquinho, de manhã bem 

cedo. Mesmo assim, o efeito durava aproximadamente até às 18 horas. A substância era tão 

forte que não demorava nem 30 segundos para criar uma alucinação hipignagógica.  A pessoa 

ficava imediatamente desnorteada. Pareciamos doidos, a gente se agarrava um no outro, 

ficávamos agarrados nos troncos de árvores ou em quaisquer objetos do chão e, em poucos 

instantes caíamos inconscientes. Ainda, quando estava meio lúcido, vi os meus amigos 

correrem risco de se ferirem ou caírem encima de troncos. Outros quase caiam no rio.  

 Eu não ficava muito doido como meus companheiros. Acho que não, mas não tenho 

certeza. No estado que a gente se encontrava ninguém se importava com ninguém, nem o yaí. 

Durante o tempo ficávamos caídos, sofriamos com as picadas de mutucas, as mordidas de 

mucuins, as mordidas de carrapatas, as picadas de piuns, de carapanãs (pernilongos). Voc ê 

sabe que no mato têm bastante. O yaí deixava a gente sofrer e passar por tudo isso, porque 
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fazia parte da formação. É isso que me deixava mais tranqüilo. O nosse mestre sabia o que 

estava fazendo conosco. Ninguém ia morrer por causa de uma disciplina rigosa. Só sentíamos 

as picadas de bichos depois que voltávamos a viver.  

 Ser yaí é sinônimo de sofrimento. Não é fácil suportar e superar os desafios da 

formação tradicional. No momento de alucinação, a gente ia embora para as camadas do céu, 

para camadas superiores, que ficam situadas acima destas árvores. Essas camadas superiores 

ou atmosféricas, que nossos ancestrais chamavam de Casas de Chuva. As Casas de Chuva são 

verdadeiras casas habitadas por seres espirituais do alto. As casas eram lindas. Pareciam as 

casas dos pehkaasã (não-indígenas). Meus amigos e eu entrávamos nessas Casas de Chuva 

para beber caxiri, conversar com os seres espirituais e, ainda cada um era acompanhado por 

uma linda mulher. O estilo de vida de seres que morava nessas casas era parecido com o dos 

pehkaasã (não-indígenas).   

 Os objetos e os seres que encontrávamos nessas camadas representavam os futuros 

instrumentos e meios que seriam utilizados por nós, yaíwa, durante os rituais de yayiałe. 

Durante as viagens pelas casas do mundo do alto, ninguém ousava fazer desordens ou 

aprontar com as mulheres e nem com a nossa acompanhante. A acompanhante só servia para 

ser amiga e servir de guia sem nenhum compromisso amoroso. Ninguém pensava em agarrá-la 

e ter relações sexuais com ela. Quando cansávamos de andar pelas casas, a própria mulher nos 

convidava para entrar em uma dessas casas e oferecia caxiri para beber. Nessa hora só restava 

a gente aceitar o convite e beber junto com ela.  

 Para enfrentar esses desafios tem que ter muita força de vontade de querer ser pajé, 

porque o processo de formação não é fácil e não é para quaisquer pessoas. A pessoa passa 

muito mal, mas apesar das dificuldades sempre pensei o seguinte: quero ver e experimentar 

até onde isso chegará. Sempre quando bebíamos a wãłõsoã wehtá, viajávamos pelas Casas de 

Chuva que ficam situadas acima das árvores.   

 Passaram vários dias que iniciamos o consumo da wãłõsoã wehtá. Em nenhum 

momento os rituais de yayiałe davam sinal que existiam, porque ninguém conseguia ver e 

aprender esses rituais. Contudo, aos poucos começaram surgir e aparecer diante de nossas 

visões. Depois que esses conhecimentos começaram aparecer, surgiu um homem espiritual que 

acompanhava e guiava cada formando. Esse homem era o novo companheiro de nossas 

viagens. Para quem entendia esse mundo espiritual, esse homem representava os próprios 

rituais de yayiałe e instrumentos sagrados usados em rituais de pajelanças. Ele que começou 

entregar os instrumentos sagrados que seriam usados na vida real. É com esses elementos 

materiais que cada um de nós yaíwa, de acordo com o dom que recebeu, realiza os rituais de 

yayiałe. Alguns receberam maracás e outros um pedaço de madeira que, em uma ponta, tinha 

formato arredondado. Para eu, o homem entregou um pedaço de madeira, é o que tenho 

comigo.  

 Enquanto entregava os instrumentos sagrados e poderes espirituais de yaí, o homem 

continuava mostrando outras Casas de Chuva. Visitmos todas as casas que existem neste 
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mundo, uma por uma. Esse homem nunca me ensinou como deveria realizar os rituais de 

pajelanças e benzimentos, e nem disse como se pajela, e muito menos orientou para que serve 

cada tipo de ritual. A única coisa que o homem disse foi o seguinte: pegue esses rituais que 

você sempre quis. Agora são seus. 

 O homem me levau em todas as Casas de Chuva. Em cada Casa recebi de seres 

espirituais e do homem que acompanhava um tipo de ritual de pajelança. Depois de entregar 

os rituais, começou mostrar a nossa comida, todos os tipos de alimentos que nós, seres 

humanos, consumimos nesta Terra. O lugar que levou para mostrar os alimentos foi em uma 

roça. Nessa roça havia todas as espécies de bananeiras. Em todos os pés de bananeiras 

existiam os rouxinóis com seus respectivos ninhos.  Depois que vimos o que tinha na roça e nas 

folhas de bananeiras, o homem pediu que pegasse cinco rouxinóis.  Tentei pegar os cinco 

rouxinóis, mas não consegui. Dois rouxinóis morreram. Consegui pegar apenas três rouxinóis 

vivos.  

 Esse evento tinha um significado muito especial para o meu ser yaí. Os dois rouxinóis 

que morreram, significavam que depois que tornasse yaí, os yaíwa e basera malzedores de 

outros povos iriam tomar e esconder os meus conhecimentos de pajelanças, através dos rituais 

de malzimentos. A morte dos dois rouxinóis pré-anúnciava eventos negativos que aconteceria 

comigo. Isso, realmente, aconteceu conforme mostrou no sonho. Todas as coisas ruins que 

aconteceriam comigo, na vida real, já eram mostradas durante essas viagens que fazíamos no 

mundo do alto, nas Casas de Chuva. Os três rouxinóis que sobreviveram representavam os 

rituais de pajelanças de parto, de nominação, do coração das pessoas que eu realizaria hoje.  

 Na roça também havia um pé gigante de maniva que representava meus 

conhecimentos dos rituais de pajelanças de alimentos. Agora, não sei mais onde está esse pé. 

Os pajés que são meus adversários esconderam de mim. Ainda não consegui descobrir onde se 

encontra esse pé de maniva que pertence ao meu ser yaí. O pé de maniva constituía grande 

quantidade variada de galhos. Cada galho representava uma espécie de maniva e alimentos. 

Os meus companheiros conseguiram colher alguns galhos desse pé.  O ato de eles colherem os 

galhos significava que estavam captando e aprendendo os rituais de pajelanças dos alimentos.  

 Depois de mostrar a roça, o homem que me acompanhava, levou em outros lugares da 

camada superior para eu conhecer. No final do dia sempre dizia: por hoje, a viagem para aqui. 

No próximo dia a gente continua. Quando terminava a viagem era sinal que o efeito da 

substância wãłõsoã wehtá estava passando. Naquele momento parecia que a gente acordava de 

um sono profundo. E, eu, quando acordava, já a reação de meus amigos.  Em vários momentos, 

vi que estavam e, aos poucos, se levantarem. 

  Depois de um sono profundo e longas viagens pelas camadas superiores sob o efeito de 

wãłõsoã wehtá, retomávamos à vida “normal” do acampamento. Já era de noite. O mestre-yaí 

proibia que a gente dormisse durante a noite. Dizia que já dormimos o dia inteiro, por isso não 

tinha nenhum sentindo dormir de novo. A questão não era o simples fato de dormir. O yaí 

sabia muito bem que se dormíssemos a noite, mesmo sem o efeito de wãłõsoã wehtá, 
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poderíamos entrar em contato mais uma vez com os seres espirituais das Casas de Chuva e 

andar nas camadas superiores. O yaí não queria que fizéssemos isso.   

 A nossa convivência espiritual era tão evidente visível que bastava a gente cair no sono 

que já estávamos entre os seres espirituais das camadas superiore. O yaí dizia para nós que 

isso era bom, no entanto percebeu que alguns dos meus companheiros desafiaram, andaram 

falando mal dele e até queriam agredi-lo por acharem que já tinham conhecimentos e poderes 

suficientes para serem yaíwa.  

 Os meus amigos fazia  e  falava  certas coisas escondidas como se o yaí não soubesse de 

nada. O yaí sabia de tudo. Sabia os passos de cada formando. Mesmo de longe sabia o que 

estávamos fazendo e falando. Ele controlava e acopanhava a conduta de cada um de nós. 

Através da força de seus rituais de pajelanças impedia que caíssemos no sono durante a noite 

para evitar que entrássemos em contato com o mundo do alto. Quanto mais tivéssemos 

momentos de convivência com os seres das Casas de Chuva mais poderes receberiamos. 

Um dia, chamou o grupo para comunicar que alguns de nós estávamos falando mal dele 

e revelou que um dos formandos morreria antes de concluir a formação. Aconteceu conforme o 

yai previu. Antes de a gente concluir a formação, um dos amigos faleceu, porque não cumpriu 

as normas da formação. Os Waí-Mahsã levaram o nosso amigo. A gente arriscava a nossa vida 

para aprender essas coisas perigosas. 

 Depois dessa fase, pensei que não teria mais outro ritual para cheirar wãłõsoã wehtá. 

Faltava o mais importante. Antes do último ritual, cada qual preparava wãłõsoã wehtá sempre 

sob a supervisão de yaí. Dessa vez seria o último sob o comando do mestre-yaí. O yai dizia que 

estávamos prontos para receber o wĩhõ que levaríamos para o resto de nossas vidas. Seria o 

ritual mais importante em comparação com anteriores, porque cada um se preparava para 

receber o wĩhõ, que a partir daquele momento seríamos chamados de yaíwa.  

 Nos últimos dias que antecederam o ritual de entrega de wiõ, os sonhos e as visões que 

tínhamos desapareceram repentinamente. Chegou ao ponto que dormíamos como qualquer 

pessoa comum. Ninguém sonhava mais nada. Era o sinal que a hora de receber o wĩhõ se 

aproximava e que estávamos prontos para tornarmos yaíwa. Só depois de ver que realmente 

estávamos prontos, o yaí realizou ritual da entrega de wihõ.  

 Durante o ritual de entrega, a wãłõsoã wehtá que cheirávamos não provocava mais 

nenhum efeito. Cheiramos o dia inteiro, mas não aconteceu nada, ninguém ficou doido como 

em outras vezes. Não surtiu nenhum efeito, porque o yaí havia pajelado para que a wãłõsoã 

wehtá não provocasse reação em nós. Foi uma maneira de yaí introduzir e materializar o poder 

de wãłõsoã wehtá em nosso corpo e espírito. A partir daí wãłõsoã wehtá se tonrou a nossa 

fortaleza espiritual, a razão de sermos yaíwa e nosso alimento espiritual.  

 Enquanto acontecia o ritual, em minha mente surgiam muitas perguntas: O que será 

que vai acontecer daqui para frente? Quando será que o yaí vai ensinar de como realizar o 

ritual de ohkó sihtałe ou hułe? Até o momento do último ritual não disse nada como 

deveríamos proceder em um ritual de cura de doenças.  
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 Mesmo depois do último ritual, começamos beber outra substância aquosa para os 

rituais de vômitos. A substância é denominada de waikałi. No início da formação, o ritual de 

vômito era realizado todos os dias, de manhã bem cedo e de tarde antes de dormir. Até hoje, 

ainda pratico esse ritual. Depois que tornamos yaíwa, o mestre-yaí orientou que tomássemos 

waikałi apenas duas vezes por semanas. Alertou que se vomitássemos diariamente, 

poderíamos vomitar para fora até os conhecimentos que adquirimos durante os sonhos. Até 

aquele momento, os conhecimentos dos rituais de pajelanças ainda não estavam totalmente 

incorporados espiritualmente em nosso corpo.  

 Faltando poucas semanas, antes de concluir os primeiros quatro meses de formação, 

pensei que o mestre demonstraria como deveríamos realizar os rituais de pajelança, mas ele 

não falou nada. No dia do último ritual estávamos sob o efeito de wiõ pajelado. Esperava uma 

demonstração prática do ritual de pajelança por parte do nosso mestre-yaí, mas não aconteceu 

como imaginei. Pelo contrário, cada recém-formado teve que realizar os rituais de pajelanças 

sob a supervisão do mestre. Parecia tudo real. As pessoas chegavam até nós, trazendo doentes 

para pedir que realizássemos o ritual de cura. Contudo, os rituais que realizamos e as pessoas 

que chegaram não constituiam a realidade. Tudo acontecia no mundo espiritual. Os rituais que 

realizamos eram meramente uma forma de treinamento espiritual antes de praticar neste 

mundo real. No primeiro instante, vi que uma cuia pequena e bem ornada se aproximava de 

mim. Já aqui na vida real a cuia que o yaí usa é grande. Também tinha um prato pequeno 

cheio de água. As pessoas que carregavam a água eram os bałoa (uma espécie de pássaros). No 

sonho, as pessoas reconheciam que eu era um yaí. Por isso, se aproximavam e diziam: viemos 

até você para que cure as doenças de nossos parentes, porque você é yaí e kumu.  

 Acredito que as pessoas que traziam os doentes sabiam que eu era yaí e kumu ao 

mesmo tempo. Diante do pedido de pessoas que se aproximavam, tinha que dizer sim e acolhê-

los. Não podia negar nada. Tudo parecia real. Realmente, aconteceu como se eu estivesse nesta 

vida real. Naquele momento realizei o ritual de ohkó sihtałe. Ao realizar esse ritual, primeiro 

pegava as folhas e depois despejava junto com água no corpo do paciente. Despejava água, 

defumava com o tabaco no corpo do doente e diagnosticava que tipo de doença o paciente tinha.  

Na minha visão, o doente parecia que estava dentro de um enorme túnel escuro. E eu também 

estava envolvido pela sombra do túnel. Percebi que o túnel escuro constituía as doenças. A 

escuridão representava as doenças. Quando despejava a água no corpo do paciente, as doenças 

saíam de dentro dele, objetos estranhos caiam do corpo do paciente. Em seguida, despejava 

mais água misturada com as folhas, fazia massagem e defumava com tabaco. No final, 

convidava os parentes do doente para comunicar qual tipo de doença que a pessoa tinha. 

Depois, parava, refletia para presentir que o doente ficaria bom.  O treino espiritual não 

parava aí não. Em seguida, eu mesmo realizava o ritual de benzimento.  

 Durante esse treino espiritual, alguns dos meus amigos só recebiam o dom do ritual de 

ohkó sihtałe. Outros recebiam somente o dom de realizar o ritual de hułe. Por isso, hoje, existe 

yaí que só pratica o ritual de ohkó sihtałe ou hułe. Geralmente, esse tipo de yaí não sabe 
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realizar o ritual de kumuãłe (benzimento). No treinamento, aprendi que após diagnosticar a 

causa da doença e realizar o ritual de ohkó sihtałe, o yaí tem que pedir que os familiares do 

doente o levem ao pajé kũmũ para que conclua o processo de cura de doença. Quando chegou a 

minha vez de realizar o ritual de pajelança na frente do mestre-yaí, já sabia a causa da doença 

que o paciente tinha; a partir daí, orientava aos familiares do doente para que avisassem ao 

basei o tipo de doença que o paciente tinha, porque o pajé basei sabia o ritual certo para 

concluir a cura da doença.  

 Os meus amigos yaíwa que não recebiam o dom do ritual de kumuãłe. Alguns só 

enxergavam o túnel escuro, mas não conseguiam visualizar os tipos de doenças. Por isso, 

recebiam apenas o dom do ritual de ohkó sihtałe. Depois de concluir o ritual de ohkó sihtałe, 

entrei no túnel de doenças e na saída já relizei o ritual de kumuãłe. Aliás, o ritual de ohkó 

sihtałe aconteceu dentro do túnel, somente depois que eu trouxe os doentes para fora, aonde 

realizei o ritual de bahseré (kumuãłe).  

 Durante a experiência espiritual, aprendemos que yaí só pode realizar o ritual de ohkó 

sihtałe no máximo duas vezes por dia. Mais que isso, o yaí corre risco de vida, porque mexe 

com doenças do coração, doenças graves e infecciosas procedentes de Waí-Mahsã. Os Waí-

Mahsã são seres que controlam o surgimento de epidemias, Se o yai realizar mais de dois 

rituais por dia, podem se vingar contra o yaí e seus familiares. Para a gente não correr esse 

risco, o nosso mestre-yaí do mundo espiritual (o homem que nos acompanhavas nos sonhos), 

mais uma vez, apareceu durante essas demonstrações para orientar que não podemos atender 

mais que dois doentes por dia. E dizia o seguinte: Cumpram as regras.  

 Enquanto treinava, o homem espiritual aproximou-se de mim e falou: É bom você 

parar com os rituais de pajelança agora. Vamos para outros lugares. Você tem que conhecer 

novas Casas de Chuva e Casas das Emergências. O homem levou para vários lugares 

desconhecidos deste mundo, onde conheci outros tipos de yaíwa de diferentes povos. Essa foi a 

viagem de intercâmbio espiritual; serviu para compartilhar conhecimentos dos rituais de 

yayiałe. Nessa viagem, também conheci meus inimigos, adversários e rivais que colocariam em 

risco o meu ser yaí.  E, eu, seguia o homem de perto. Nunca descolava de seus passos. Essa foi 

a última viagem espiritual nas camadas superiores. Aconteceu durante o último ritual. O 

homem levou em vários lugares do mundo espiritual e do mundo natural para eu conhecer de 

perto. Meu irmãozinho! Essas coisas que a gente viu e aprendeu.  

 Outra coisa que aparecia nas visões era de pessoas que traziam galinhas e várias 

espécies de animais para a gente comer. Enquanto umas traziam alimentos, outras roubavam 

e pegavam os animais antes de chegar em nossas mãos. E nós tivemos que brigar e disputar 

com essas pessoas. Chegava uma hora que a gente não agüentava e dizia: Dá esse animal para 

mim. O animal é meu.  

 A disputa por alimentos simbolizava o ritual de pajelança dos alimentos de crianças 

recém-nascidas, mulheres menstruadas e de mulheres que fizeram partos. Foi desse jeito que 

aprendemos.  
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 No final, o mestre-yaí dizia o seguinte: sinto e vejo que as coisas estão bem e vocês 

serão bons yaíwa. O mestre-yaí esteve presente em todos os momentos de nossa formação. 

Somente durante os rituais especiais que perdíamos contato com ele, no entanto o mestre via 

tudo o que acontecia com a gente.  O mestre ainda dizia: tenham muito cuidado e paciência. As 

pessoas irão culpá-los de quaisquer coisas ruins que venham acontecer dentro de suas 

comunidades e regiões. Agora, vocês são yaíwa como eu.  A fama de vocês, de um lado, atrairá 

muitas pessoas que buscarão a prevenção e cura de doenças e, por outro lado, muitas pessoas 

também falarão mal de vocês. Mas, não se preocupem, porque as coisas ruins são como o vento: 

passam. E vocês vencerão quaisquer desafios porque com vossa sabedoria. 

 O homem espiritual, das Casas de Chuva, que nos conduzia durante os sonhos ensinou 

outra coisa. Depois de uma longa viagem nas Casas da Emergência e nas Casas de Chuva, o 

homem dizia assim: Agora vocês podem me pagar. Paguem pelo meu trabalho.  

 Não havia outro jeito, tivemos que pagá-lo. Todos os seres espirituais que prestavam 

serviços durante os sonhos, no final chegavam para cobrar. No final do sonho, os yaíwa do 

mundo espiritual diziam: você nos deve. Pague. Se não pagássemos, descontariam em alguns 

membros de nossas famílias, ou seja, os seres espirituais ameavam matar nossos, nossas 

mulheres, irmãos etc. Se isso acontecesse toda a culpa recairia sobre o yaí. Para evitar que isso 

acontecesse, na hora que o homem cobrava, tentávamos pagar com as galinhas, cuias, aturás, 

animais silvestres, e com quaisquer outros objetos de valor que as pessoas ofereciam. De 

repente, alguém murmurava em nossos pensamentos que não devíamos nada a esses seres 

espirituais, porque a missão deles era proteger os seres humanos e não cobrar o trabalho que 

prestavam. Sabendo disso, eu criava coragem e dizia na cara de yaíwa espirituais: esses 

animais sãos meus. Eles serão úteis para a minha sobrevivência. Além disso, eu não pedi os 

rituais de yayiałe e kumuãłe para vocês.  

 Essas coisas funcionavam assim. É com muito sacrifício que a pessoa aprende o ritual 

de ohkó sihtałe. Não é fácil. Assim concluímos o primeiro ano de formação. 

 A partir do segundo ano, de vez em quando, saíamos do acampamento para visitar 

nossos familiares. No terceiro ano, vivíamos praticamente entre nossos familiares, na 

comunidade. A disciplina não era tão rígida como no primeiro, entretanto ainda fomos 

obrigados em realizar periodicamente o ritual de vômito, a se abster de vários alimentos e 

proibidos de manter contato direto com mulheres menstruadas e não-menstruadas.   

 Durante o segundo ano de formação, só cheirei wihõ duas vezes por ordem do mestre-

yaí. Meus amigos só cheiraram uma vez. Depois de quatro anos de sofrimento, superação e 

força de vontade, hoje sou reconhecido pelas pessoas de yaí. O processo de formação foi muito 

duro. Antes de nosso retorno para perto de nossos familiares, o mestre-yaí pedia que 

comêssemos apenas peixes sardinhas. Proibiu que consumíssemos outros tipos de peixes, 

principalmente os que têm dentes e esporões. Dizia que peixes que têm dentes e esporões se 

alimentavam de quaisquer coisas impuras e, portanto, eram nocivos à saúde; que os peixes são 
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os prórpios Waí-Mahsã. Também alertava que teríamos que ter medo de mulheres e, por isso, 

pediu que evitássemos a convivência com elas, principalmente de mulheres menstruadas.  

 Ainda durante a formação, vi um remo que puxava água. O remo, na verdade, 

representava um dos elementos materiais do meu ser yaí. O ato de puxar água significava o 

poder de retirar e remover as doenças das pessoas. Uma vez, o meu remo quebrou em 

pedacinhos, que virou pó. Era sinal que eu, ao retornar para minha cumunidade, ficaria doente 

(sułiadałe). Foi o que aconteceu comigo. Quando um yaí fica doente e atrapalhado por não 

cumprimento de regras impostas pelo mestre-yaí, fica doente e doido, e, dependendo da 

gravidade, pode até morrer.  

 Algusn dias depois que retornei em Trinidad, uma das minhas sobrinhas teve a 

primeira menstruação e meu irmão Marcos era pai de uma criança recém-nascida. Nesses dias, 

havia uma festa na comunidade e meus familiares se preparavam para beber caxiri. Como 

fiquei um ano sem beber caxiri, tive vontade de tomar todas as cuias. Fui até a casa de meu 

irmão Marcos, onde tinha caxiri feito pela sua mulher que há poucos dias teve um bebê. 

Duvidei das orientações de meu mestre-yaí e pensei: vou beber caxiri feita pela minha 

cunhada; acho que não vou ter nenhum problema, porque foi apenas uma criança que nasceu.  

A minha vontade de beber era tão grande que pouco me importei com o que poderia acontecer 

comigo. Cheguei na casa de meu irmão, pedi logo uma cuia grande e bem cheia. No mesmo 

instante ouvi um grande estrondo dentro dos meus ouvidos: duuuu! Achei que os tímpanos 

tivessem estourado, porque o barulho foi forte. Fiquei preocupado. Para piorar, o meu 

estômago parecia que ia explodir. Daí em diante, fiquei doido. Não sabia o que fazer. Enquanto 

isso, imediatamente o meu mestre, mesmo de longe, já sabia de tudo que ocorria comigo.  

 Imagine você morando durante dois anos no meio do mato submetido às regras que 

parecem ser desumanas. Eu ficava muito cansado. A minha vontade era fazer tudo eu que 

fazia antes de entrar na formação, mas não podia. Mesmo sabendo do risco, quebrei as regras e 

quase morri.  

 Logo depois que fiquei doente, nosso mestre comunicou que deveriamos viajar até o 

acampamento para o encontro de todos os formandos. Quando recebi o comunicado fiquei com 

medo de levar bronca, mas não tinha como fugir da situação. Tive que ir assim mesmo, com 

medo ou sem medo. Chegou a hora de assumir o meu erro e submeter às novas regras, caso 

contrário, corria sério risco de morte. Não tive outra escolha.  

 No quarto ano de formação, o mestre-yaí só orientava para a gente observar e cumprir 

as regras disciplinares do ser yaí.  

 Depois que chegamos ao centro de formação, mais uma vez, começamos entrar no ritmo 

de vida rígida.. Todos os dias eramos origados a acordar bem cedinho para o ritual de vômito. 

Depois desse ritual e anho, dormiamos o dia inteiro.  

 Uma  vez, os meus amigos e eu descemos para à beira do rio sem avisar o nosso mestre-

yaí. Naquele dia, decidimos realizar o ritual de vômito com waikałi. Quase morremos afogados. 

Estávamos sob o efeito da substância. Aprontamos muito que parecíamos crianças. Enquanto 
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est[avmos so o efeito de waikałi, vimos perceemos que o rio onde tomávamos banho não tinha 

mais água e nem peixes. Em lugar da água e dos peixes, havia muitas pessoas e carros que iam 

e viam. O rio parecia uma rua de uma grande cidade. Só sei que entramos em todas as Casas 

das Emergências sem permissäo do mestre-yaí.   

 O mestre ficou muito chateado conosco. Gritou que a gente estava consumindo waikałi 

e viajando para o mundo de Waí-Mahsã sem a sua permissão. E disse mais: não dei permissão 

para vocês viajarem para essas casas.  

 Naquele momento ninguém ousou enfrentá-lo e nem respondê-lo. Depois, chamei meus 

amigos e falei: se vocês vão fazer quaisquer coisas sem a permissão do mestre não me 

convidem mais. Eu só fui com vocês, porque você insistiram para beber waikałi para vomitar  

 O mestre-yaí alertou que algumas casas de seres espirituais, onde visitamos, não eram 

lugares habitados por seres espirituais que nos protegiam. Se o mestre não interrompesse a 

nossa aventura espiritual, tenho certeza que, teriamos morrido. Toda vez que consumíamos 

waikałi, caíamos no chäo e automaticamente começávamos ter visões e contato com Wai-

Mahsä.  

 Uma vez, depois que consumi waikałi na beira do rio, vi que já estava quase me 

afogando. E um dos meus amigos, Benedito (já falecido), estava agarrado em um touco de 

árvore. Por pouco, escapamos da morte. Ficamos tão assustados que decidimos nunca mais 

fazer isso. O certo era usar waikałi só com a permissão do pajé. Nós já éramos pajés, mas a 

gente näo tinha o domínio total do nosso corpo e espírito. Viviamos sob o controle do nosso 

mestre.   

 Os últimos meses e dias de formação demoravam passar. Cada dia, cada instante 

parecia uma eternidade. Os sonhos representavam momentos de apreensão e angústia, porque 

de nós surgia uma incerteza de futuro. O nosso yaí sempre dizia: vocês já  realizam muitos 

rituais de pajelanças. Sintam-se seguros com o que fazem. Não se preocupem com as surpresas 

que encontrarão no futuro, porque faräo parte da vida de vocês. Näo tenham medo de nada.  

 Umma das visöes mais intrigante acontecia quando um de nós benzia a doença e 

conseguia curar mediatamente. Quando acontecia isso, o yaí recém-formado era origado a 

desistir. O próprio mestre pedia ao candidato que desistisse imediatamente, pois sabia que não 

terminaria bem. Essas coisas eram assim, perigosas.  

 Eu era o único dohkapuału (Tuyuka) entre os formandos. Apesar de ter meus irmãos 

aqui em Trinidad, enfrentei o desafio da formação sozinho. Meus irmãos não estavam nem aí 

comigo e nem se importavam com as minhas dificuldades. Não se interessavam e nem se 

aproximavam de mim, porque tinham medo das coisas que aprendia. Realmente, eram coisas 

muito perigosas. Por exemplo, durante as viagens no rio, corria o risco de cair na água e 

morrer afogado. Apesar de ser um yaí recém-formado, já atraia doenças. Por isso, os meus 

familiares de Trinidad, nunca se aproximavam de mim.  

 Enquanto estava entre os meus familiares tinha a sensação de fome e sono 

incontrolável. Você sabe que quando a gente está com nossa família, tem vontade vontade de 
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comer peixes, carnes etc. Ninguém trazia peixe para eu comer.  Tive que dar um jeito sozinho. 

No momento que pescava, os peixes só brincavam comigo; em vez de comer a isca, só cutucava 

a isca e não comiam. Os peixes sabiam que eu era yaí, por isso näo comiam.   

 Primeiro tive sensäo de muita fome; segundo, o sono me dominava. Sentia tanto sono 

que deitava e dormia em quaisquer lugares.  Às vezes estava na pescaria, dentro da canoa, de 

repente o sono me atacava. Não tinha como controlar. Para não correr o risco de cair no rio e 

morrer, sempre que o sono pesava, encostava a canoa na beira do rio ou entrava no igapó e 

deitava para dormir. Em vez de pescar peixes só dormia. O sono era de “matar”. Depois que o 

sono passava, tentava pescar de novo, mas os peixes não comiam a isca, só mexiam com a 

minhoca. Os peixes só brincavam e tirando sarro de mim. Voltava para casa sem nada, sem 

peixe e, por cima, ainda com vontade de comer peixes, mas não adiantava nada. Essa 

experiência fazia parte do processo de formação. Com o passar dos dias, a sensação de fome e 

sono  passou.   

 Aos poucos, as coisas começaram melhorar, mas eu ainda estava meio doente pelo fato 

de ter tomado o caxiri feito pela minha cunhada. O mestre, sabendo que eu näo estava bem de 

saude, aproveitou a situacäo para juntar  o grupo. No momento que todos se encontravam no 

acampamento, o yaí  dirigiu as seguintes palavras para o grupo: vejo que as coisas não estão 

bem. Um de vocês não cumpriu as normas que ditei, por isso está desorientado e atrapalhado. 

Amanhã beberemos waí kahpi. Durante o ritual detalharei o fato. Hoje, ainda vamos catar 

ipadu e na volta prepararemos para comer no dia do ritual.  

 Durante a catação de ipadu passei mal, quase desmaiei. Pedi ao mestre que liberasse 

para voltar para casa. Cheguei em casa, fui tomar banho, bebi um pouquinho de água e deitei 

na rede para descansar. Estava preocupado e envergonhado com o meu estado de saude, 

porque quem estava doente e atrapalhado era eu.  

 Na hora que meus amigos chegaram da roça, estava me sentindo muito mal. Enquanto 

torravam e pilavam ipadu, fiquei na rede deitado o tempo todo. No o dia do ritual bebemos 

kahpi o dia inteiro. O mestre defumava o cigarro em nosso corpo; observava o estado espiritual 

de cada um de nós. No meio do ritual o mestre-yaí falou; sułiakoãyu muã (vocês ficaram 

atrapalharam). Não foi por falta de orientação. Falei muitas vezes para não se envolverem com 

com afazeres de suas famílias, mas um de vocês não cumpriu as normas.   

 Naquele instante, “gelei” de medo.  Pediu que sentássemos em círculo, foi oservando 

um por um. Aproximou-se de mim, levantou a minha cabeça e disse: Puxa vida! É você! Você 

está atrapalhado, mas ão se preocupe. Isso pode acontecer com qualquer de nós.  

 Pensei que levaria uma bronca bem “feia”, mas o homem era sábio. Em seguida, 

perguntou: Diga o que aconteceu? Conte a ele que quando estive com meus familiares bebi o 

caxiri preparado pela minha cunhada que tinha acabado de ganhar uma criança.  

 O mestre falou assim: tudo bem! As únicas coisas do corpo que não estão bem são seus 

ouvidos. Os dois ouvidos estäo inflamados. O resto näo tem nenhum problema. Para poder 

ajeitar, terei que retirar os wĩhtõkołi (fonte de sabedoria) que coloquei dentro de seus ouvidos.  
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 Estava chateado comigo mesmo. Respondi ao mestre meio revoltado; Tira! Tira e depois 

não coloque mais, porque dá muito trabalho. Mas, yaí, respondeu; Vou colocar de volta, sim! Se 

desistir agora, as pessoas dirão que você é yaí-seró (meio-pajé). Não quero que você sofra com 

brincadeiras de mau gosto.  

 Eu ainda insisti contrário: Não estou bem! Não vou continuar mais na formação.  

 O mestre não concordou com a minha decisäo e disse: Não é bem assim, como você 

quer! Você vai continuar, sim, porque já efetuou seu pagamento para realizar essa formação. 

 Para entrar na formação, paguei ao mestre com uma mãpoá tibá (uma caixa de adornos 

tradicionais que são usados nas principais danças tradicionais).  

 O yaí retirou os yayiałe wĩhtõkołi que estavam dentro dos meus ouvidos. Ele ainda 

mostrou, quando vi que os pequenos objetos pingavam de água, tudo encharcado. O mestre 

olhou para mim e disse: Seus ouvidos estão muito infeccionados e sujos. Vou introduzir novos  

yayiałe wĩhtõkołi, depois os seus ouvidos ficaräo curados. Em seguida, pegou outros novos e 

trocou conforme havia dito.  

 Antes de yaí ajeitar os meus ouvidos, percebi que uma parte do meu corpo estava 

submersa no sangue.  Aos poucos, eu estava morrendo. Por isso, aqui vai um aviso para quem 

quer ser pajé: a pessoa deve se abster de comidas bebidas preparadas por  mulheres 

menstruadas. Acredito que se durante a formação a pessoa mantiver constantemente relações 

sexuais com sua esposa, os efeitos devem ser piores.  

 Mais uma vez insisti que não recolocasse wĩhtõkołi em meus ouvido. O mestre foi claro 

e objetivo quando disse: Não! Colocarei de novo. Você já passou por todas as etapas da 

preparação e, agora, não dá mais para desistir. Estamos no final da formação. 

 Depois que passei por essa experiência dolorosa, quando retornei à comunidade tive 

medo de beber caxiri preparado por outras mulheres. Enquanto meus familiares bebiam caxiri, 

dançavam kapiwayá e festejavam dabucuri, ficava sozinho dentro da minha casa. Não ia mais 

às festas comunitárias e nem entrava na casa dos meus irmãos para beber caxiri. Sentava em 

casa com a minha panelinha de caxiri do lado, que a minha mulher preparava. Foi o periodo 

que praticamente me isolei de meus familiares.  

 Por causa de meu isolamento, quando as doenças começavam surgir na comunidade, os 

meus próprios familiares diziam que quem fazia aparecer  doenças era eu. Tentei explicar a 

eles que as doenças não tinha nada a ver comigo, porém não quiseram ouvir. Só para você 

entender como são essas coisas. Foi assim que a gente aprendeu os rituais de pajelanças. 

 O mestre percebeu que a nossa vivência de pajelancas entre nossos familiares näo bem 

. Juntou mais o grupo para pedir que parássemos de realizar os rituais por um tempo, porque 

que nossos parentes não valorizava o nosso esforço. Em vez de apoiar só queriam culpar de 

todas as desgraças que aconteciam na comunidade. Por causa dessa situacäo, o mestre também 

estava meio chateado. No encontro ele comentou o seguinte: Até agora, realizamos vários 

rituais de cura, mas ninguém diz que estamos fazendo o bem às pessoas. Peço que vocês parem 

de realizar os rituais de pajelança.  
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 O mestre orientou que antes de realizar o ritual começássemos a cobrar pelo serviço. As 

pessoas começaram a pagar por cada ritual realizado. A cobrança pelo ritual faz parte da 

formação do ser yaí. Oss yaíwa devem cobrar pelos seus trabalhos. O pajé só não pode cobra se 

não conseguir curar a doença. Não cobrar injustamente para se beneficiar da ingenuidade do 

paciente. Através de sonhos o yaí já sabe se vai curar ou não. No sonho as pessoas tomam da 

gente os animais (paca, cutia anta etc.) e levam embora. Isso significa que no dia seguinte, 

quando alguém chegar para pedir o ritual de cura, não curarei a doença. Depois de ter sonho 

ruim, o yaí tem que ser verdadeiro, näo pode mentir para os doentes. Tem que dizer o seguinte: 

Olha! Infelizmente, não conseguirei curar a sua doença, portanto não precisa pagar. Quando o 

sonho foi bom, a gente fala: está bem! Vou curar sua doença, porque tive bons sonhos. Quando 

tenho um sonho bom, tenho certeza que curarei a doença, por isso devo exigir pagamento.  

 No último dia da formação, o mestre falou o seguinte: Agora vocês são yaíwa na sua 

totalidade; vão para suas comunidades e sejam as pessoas de confiança de seus familiares; não 

andem em lugares ou comunidades que não sejam de seus parentes; andem em ambientes, 

onde se sintam seguros para suas próprias vidas; caso contrário, fiquem reservados no 

cantinho de vocês; não se expõem ingenuamente, porque que vocês são yaíwa; lembre-se que 

encontrarão outros tipos de yaíwa e basera, que tentarão tomar e esconder suas pajelanças; 

durante os conflitos não tentem ser vingativos, porque se trilharem pelo caminho da vingança, 

vocês não soreviverão por muito tempo; infelizmente, não pude ensiná-los tudo que sei, porque 

entre vocês há companheiros que têm bocas quentes, são esquentados e alguns tentaram 

atrapalhar o meu trabalho; mas, todos estão preparados e têm conhecimentos suficientes para 

prevenir e curar doenças.  

 Para ser yaí a pessoa tem que passar por essa formação rígida e sob a orientação de um 

mestre-yaí.  Por isso, meu irmãozinho, o yaí só é yaí porque enfrentou quatro anos de formação 

rigorosa; e o basei é basei porque passou quatros se preparando sob a orientacäo de mestre-

basei e  passou por uma formação extremamente rígida e penosa. As pessoas que realizam 

alguns rituais de pajelancas e não passaram por essa formação tradicional  não são pajés. 

  

3.2.2 Pajé basei e formação tradicional 

  

 De acordo com os princípios Tuyuka, junto com yaí, o basei é o pajé mais 

importante que existe na estrutura social do grupo. Há indígenas que consideram basei o 

mais importante pajé dos povos do Uaupés, porque seus rituais de pajelanças  são de mais 

serventia para a união e harmonia de um povo. A sua representatividade é reconhecida e 

respeitada pelos membros do grupo e por demais povos do alto rio Negro. Acreditam que 

basei é o representante mais importante de Pamułĩ Pinõ. 
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3.2.2.1 O ser basei ou kumu  

  

 As denominações basei e kumu são palavras sinônimas. A palavra basei vem da 

língua Tuyuka, usada somente pelos Tuyuka. A palavra kumu é denominação que faz parte 

da língua Tuyuka e de outros grupos do Uaupés que tamém usam o mesmo termo. Por isso, 

o termo kumu é mais conhecido entre os povos do Uaupés.   

 Os Tuyuka se apropriaram do termo benzedor para se referir ao kumu. A figura de 

kumu é muito repseitado e valorizado pelos indígenas do Uaupés pela sua capacidade de 

prevencäo, protecäo e cura de doenças. A palavra kumu, em tuyuka, deriva do banco de 

sentar.  

 Segundo meu pai Avelino DUTRA (2007), o kumu pode ser: wihseri yaí (pajé dos 

rituais de habitação), yehpali yaí (pajé dos rituais do chäo, da terra). niĩyałe yaí (pajé dos 

rituais do parto) bołi yaí (pajé dos rituais de protecäo e cura de doencas), wehteri yaí (pajé 

dos rituais de breu), munõłi yaí (pajé dos rituais de tabaco), kumuduhkałi yaí (pajé dos 

rituais dos cochos de caxiri), kahpipału yaí (pajé dos rituais de kahpi) e mahsãkuła yaí 

(pajé dos rituais de Jurupari)   Um kumu pode conhecer todos esses rituais, ou apenas 

conhecer algusn desses.  

 Além dessas especialidades, outras coisas que caracterizam o ser pajé kumu e 

diferencia de yaí säo: os quatro meses de formação tradicional; os elementos materiais que 

utiliza em rituais. O conjunto dos rituais vivenciado pelo kumu chama-se kumuãłe. Esses 

aspectos que determinam o ser basei. O kumu näo realiza os rituais de yayiałe (ohkó sihtałé 

e hułé), porque näo foi preparado para isso.     

Assim como yaí, o kumu representa um dos pilares espirituais, culturais, sociais e 

políticos mais importantes do povo Tuyuka. Ele é símbolo de poder. É o intermediador 

entre o mundo dos humanos e seres espirituais.  Com os seus rituais fortalece a relação de 

equilíbrio entre o mundo físico e metafísico. O kumu é aquele que cura as doencas através 

dos rituais de kumuãłe.  

 Segundo nossos pais pajés (2007), o kũmũ é um pajé, porque é basei mahsãkuła 

yaí, miniã yaí etc. Apesar dos indígenas do Uaupés hoje denominarem mais de “benzedor”, 

aqui mostramos que kumu é um pajé, por que ele é wihseri yaí (pajé dos rituais de 

habitação), yehpali yaí (pajé dos rituais do chäo, da terra). niĩyałe yaí (pajé dos rituais do 

parto) bołi yaí (pajé dos rituais de protecäo e cura de doencas), wehteri yaí (pajé dos rituais 

de breu), munõłi yaí (pajé dos rituais de tabaco), kumuduhkałi yaí (pajé dos rituais dos 
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cochos de caxiri), kahpipału yaí (pajé dos rituais de kahpi) e mahsãkuła yaí (pajé dos 

rituais de Jurupari).   

 Os desafios e os riscos enfrentados por um kũmũ são os mesmos que um yaí 

enfrenta. Os inimigos, rivais e adversários do kumu na região do rio Negro são: kumuã, 

yaíwa, macumbeiros e sakakas que ameaçam a sua sobrevivência e seus familiares. Ser 

basei não representa somente ter poder, também significa ter amigos e inimigos, que 

podem ser os próprios familiares, do mesmo sib, povo.   

 Assim como yaí, o kumu também procura não se expor tanto em público para se 

proteger de malzimentos. Sabe que seus rivais podem estar presentes em qualquer 

momento e lugar. Mesmo sabendo das ameaças externas, basera não se preocupam com o 

que os outros podem malzê-los, poruqe sabem se proteger com o ritual de fechamento do 

corpo. O basei conhece diferentes rituais que servem para fechamento do corpo e espírito. 

Depende do nível de conhecimento que ele tem.      

 Nas grandes Bahsawihseri, as rivalidades internas entre basera eram mais 

evidentes. A convivência diária possibilitava que um conhecesse o ponto forte e forte de 

cada. Dentro da habitação existiam basera de sibs chefes e sibs “servos”. Os basera de sibs 

chefes tinha o ar de chefes, que tinham o poder na mão; por sua vez, os basera de sibs 

menores não aceitava a interferência de basera que se consideravam chefes. Não 

aceitavam ser menosprezados pelos chefes, por acreditarem que a importância dos rituais 

de kumãłe ultrapassava qualquer diferença de hierarquia. Defendiam a dignidade de seus 

subgrupos de igual para igual. No final,,as famílias se dividiam para construir novas 

habitações, porque não dependia de chhefes. 

 Ser descendente de uma linhagem de yaíwa, bassera e bayaroa é sinônimo de 

poder, conflito e desentendimento; é ter status social dentro do grupo, da comunidade e 

diante de outros povos. Em seguida, apresentamos um pouco da experência de vida do 

kumu Avelino DUTRA (2007), que conta a importância de ser basei Tuyuka.  

  

 Falar de basei requer a compreensão e entendimento profundo da nossa história de 

origem e das Casas das Emergências. Nossos ancestrais basera conversavam, refletiam 

trocavam idéias e compartilhavam os conhecimentos sobre os rituais de benzimento dentro de 

bahsawihseri, durante as cerimônias e festas tradicionais.  

 De acordo com a minha linhagem do ser basei, eu, filho de Uhtã Pinõ, Diatá Yuhkułó, 

sou wehteri baseii, munõko basei, yehapałi basei, tõko ahperi basei, werika basei, sihstupału 

õhpu, wĩhsiõ õhpu, wunupoá pohsetiri õhpu, mahsãkuła yaí. Por conhecer bem esses rituais, 
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sou a pessoa que poderia coordenar e organizar eventos sobre os rituais de pajelanças; ensinar 

os conhecimentos de um basei aos membros de nossa comunidade e aos nossos familiares.  

 O meu pai, seu avô, Duhpó, Vicente Dutra, apesar de não ter sido um verdadeiro basei, 

wehteri basei, tõko basei, yehapałi basei, sihstupału basei, transmitiu tudo que sabia de rituais 

de pajelanças. Isso que me dá credibilidade e segurnaça para falar sobre essas questões.  

 Outras duas razões que me credenciam para falar sobre os rituais de benzimentos são: 

primeira por ter vivenciado com meu pai, desde que fui criança até a vida adulta; sempre 

procurei saber, perguntar, ouvir os ensinamentos; segunda, pelo fato do meu pai ter vivido a 

maior parte de sua vida comigo. No final, meu pai faleceu dentro da minha casa e, em seguida, 

ainda o enterrei sozinho com a sua mãe, sem a presença de outros meus irmãos.  

  Agora, sabendo do seu intere interesse por esse assunto e pela sua chegada aqui no 

meio de nós para perguntar sobre os nossos principais conhecimentos, pensei: enquanto eu 

estiver vivo ensinarei ao meu filho tudo que sei. Assim, mais tarde, depois que aprender esses 

rituais e ficar órfão, quando estiver sozinho entre seus primos e parentes, será capaz de dizer 

com segurança e sem medo que é um descendente de pajés.  

 Você, Diatá Põłõ, é filho de uma família de basera, que antigamente tinha ao seu redor 

irmãos maiores e menores, tios e tias, primos e primas, avôs e avós, mantidos pelas forças 

espirituais de um basei. Eu, seu pai, sou descendente dessa linhagem de pajés. Você també é 

um desses. Além disso, sou Diatá Pahkała wai koãłĩ pati mahku (das casas de seres espirituais 

aquáticos), onde a força do meu o meu ser basei tem como fonte espiritual. E você é de Diatá 

yoroa wai koãłĩ pati mahku (casas espirituais de seres aquáticos, mas um pouco diferente que 

anteriores). Por isso, sou um pajé dos rituais de breu (wehteri basei), sou preparado para 

benzer todos os tipos de alimentos (yałé wãnoã), preparado para benzer as habitações, (yehpałi 

kẽnõ). Apesar de ter tido um pai bayá e mahsãkuła yaí, fui preparado pelo meu avô para 

tornar um basei e, assim, aprender os principais rituais de kumuãłe que constituem o meu ser 

basei. Alguém pode perguntar, por que não segui o mesmo caminho do meu pai, ser bayá. Se 

quisesse teria trilhado o mesmo caminho, porém decidi aprender outras coisas, porque sentia 

livre para escolher o que queria aprender. Por isso, sou um basei mahsãkuła yaí e pensador 

dos rituais de pajelanças.  

  Aqui, sou também do grupo dos bayá, Diatá Pinõ Yuhkułó Bayá, Bayá Mahsãkuła Yaí 

e orador dos rituais de danças de Kapiwayá, mas não sou um bayá. Conheço, sim, vários cantos 

e danças de kapiwayá, mas não sou um mestre de cantos e danças tradicionais (bayá). Apesar 

de ser do grupo dos bayá e filho de um bayá, sou mais basei, que tem seus próprios 

instrumentos sagrados: wehteri kumułõ, wehteri misá, wehteri ahperó, wehteri ohkó pału 

kumułõ, wehteri yuiró, wehtiri wastó, wehtiri yuhku, poasinu, munõ pihkõ wehtiri mahsãkuła, 

wehtiri miniã poá, wehtiri teniã yawi, kamõkã buhtułó, wehtiri yuhtałó, wehtiri yuhtá, wehtiri 

wãyiãridá, wehtiri ñahkẽ wahsoró, wehtiri sẽ paa, wehti wai wałú, wehtiri uhtãteniã, wehtiri 

sẽ behtó, wehtiri ñahkẽkałia, wehtiri sió duhpu, wehtiri yohsałé pĩrĩ, wehtiri wĩhtõkołi, wehtiri 

ñahkẽká. Detenho as forças e poderes espirituais que recebi durante a minha formação. São 
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poderes ligados diretamente nas Casas das Emergências. Essas Casas são fontes de sabedoria 

e lugares de Waí-Mahsã, também chamados de Bołi Bahsoka.  

 O meu avô, quando pajelou para eu ser basei, juntou todas as forças espirituais das 

Casas das Emergências que constituem a força espiritual do meu nome Tuyuka. Fui conduzido 

através da força da luz até o lago do céu, onde fica a casa de bahseriko kumu wi, tõko kumu wi, 

wehtiri kumu wi, wehtiri misá wi. Nesse lago, juntou as forças e poderes necessários para que 

tornasse basei. Em seguida, desceu para o mundo espiritual desta terra quando iniciou a 

viagem da minha emergência como basei. Passou em todas as Casas das Emergências: Diasihti 

Mahkãwi (situada no litoral de São Paulo), Uhtã Tuhtu Mahkãwi (em Belém), Diá Yukawi 

(situada no encontro das Águas entre o rio Negro e Solimões, em Manaus), Temẽdawi 

(localizado abaixo de Barcelos/AM), Behkoawi (em Santa Isabel do Rio Negro), Kanẽpałó 

Mahkãwi, (localizada no rio Papagaio, acima de Santa Isabel do rio Negro), Ñãhpõpõ Mahkãwi 

(em São Gabriel da Cachoeira/AM), Kohtuwi (na Ilha das Flores, localizada na foz do Uaupés), 

Buhpowi (Trovão, localizado na comunidade Trovão, na margem direita do Uaupés), Õmãwi 

(Casa das Rãs, situada na margem direita do Uaupés, aproximadamente a 1 km de Trovão), 

Nẽkołowi (Casa das Flores de Buriti, situada na margem esquerda do Uaupés, 

aproximadamente a 5 km de Trovão), Kuuławi (Casa das Tartarugas), Muĩpũwi (Casa do 

sol),Ohkó Diawi até Suniã Poeá (Casa da Emergência do povo Tuyuka). Por isso, sou wehteri 

base, yehpałi basei, tõko basei, werika basei.  

 Os materiais usados por um basei têm significados especiais. São materiais sagrados e 

de uso exclusivos do kumu. De acordo com as nossas tradições, neste momento, por ser basei 

deveria usar os seguintes materiais sagrados, são sagrados porque são pajelados: mã pihkõ, 

wĩhtõ yuhku, kamõkã, yaigu, yuhku behsu, uhtã wehtiri kũmũłõ etc. Porém, você é 

testemunha que não tenho mais nenhuma dessas coisas. Veja esta cadeira que estou sentado, é 

de metal; não é minha cadeira; quaisquer pessoas (crianças, rapazes, moças menstruadas, 

mulheres com filhos recém-nascidos etc) que chegam no sítio sentam nela. Antigamente, não 

era assim não.  

 Na visão de nossos pais, o banco que senta para realizar os rituais de pajelanças é uhtã 

kũmũłõ (banco de pedra), uhtã wehtiri misá (banco de pedrada ornada de breu), uhtã wehtiri 

ahpé (banco de pedra coberta de forças espirituais que envolvem o basei). Neste banco, além de 

mim, ninguém mais poderia sentar. Na época de nossos ancestrais, cada banco era pajelado 

ara uso exclusivo de basei. Cada ba’asi tinha seu único banco para sentar em eventos 

tradicionais e quando fosse realizar os rituais de pajelanças.  

 Hoje, se levássemos a sério as nossas tradições, deveria ser desse jeito. Mas, a nossa 

vida não é mais a mesma. Os tempos e as coisas mudaram. E, nós, basera, perdemos nossos 

materiais tradicionais sagrados. Não temos mais nada.  

 A minha existência neste mundo tem uma razão espiritual. Eu, filho de Uhtã Pinõ, 

Diatá Yuhkułó, sendo basei tenho que me proteger diante de Bołi Bahsoka através dos rituais 

de ipadu e tabaco; tenho a missão de acalmar e esconder os Bołi Bahsoka nas Casas da 
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Emergência e nas Casas do Céu, nas Casas do Sul e do Norte, do Leste e do Oeste; e, tenho que 

fazer a mesma coisa com os seres espirituais que ficaram no outro lado do oceano depois que a 

Canoa da Emergência atravessou para este lado. Esse ritual tem que ser realizado através do 

ipadu e tabaco para que nenhum deles venha até nós para empestar doenças. O ritual é 

impedir que nenhum dos Bołi Bahsoka venha atrás de nós.   

 Foi assim que o meu avô, mestre-kumu fez ao realizar o ritual de iniciação para que eu 

tornasse um novo basei. Os Bołi Bahsoka são: dihtíró, kayáło, yahkominĩ, waikułasti, pusiri, 

ẽmu, yãmu, mayaró, nimayuá, yuhkubuemihsĩ, buemihsiãbahsiró, sẽ, dahsé, nenirõ (pássaro 

de bebedouro de anta), wã, konepihkõ, yamiká bałeró, diatuñoã, buá (pombos), watoropoa, ohsó 

(morcego), ohsó pahku (morcego gigante), muipu durú, ohkõlou, buhpupahkó (coruja). Fui 

levado para entrar em todas as Casas da Emergência para fortalecer e recarregar as minhas 

forças espirituais e ganhar novos poderes de prevenção e cura de doenças.  

 Cada Casa da Emergência tem sua importância para a aprendizagem de um basei. 

Elas constituem os pilares espirituais dos rituais de pajelanças. Só consegui entender e ver o 

que tinha nas casas Casas espirituais, depois que fui pajelado (benzido) e sob o efeito de wiõ. A 

gente parende e vivencia os rituais quando a gente entrar nas Casas espirituais.  

 Depois de passar por todas as Casas das Emergências, meu mestre levou até a Ohkó 

Diawi. A Casa da Emergência de Ohkó Diawi tema mesma importância histórica Diasihti 

Mahkãwi. Para o meu ser basei, Uhtã Pinõ Mahku, Diatá Yuhkułó, Wehteri Basei, Ohkó 

Diawi é a Casa dos meus instrumentos sagrados: wehteri misa pa, uhkołi wehteri misa pa,  

uhkołi wehteri ahpé misa pa, uhkołi wehteri kumuãłé, wehtiri yuiró, wehtiri wastó, wehtiri 

yuhku behsu, wehtiri poasti, munõ senẽri, wehtiri mahsãkuła, wehtiri miniã poá, wehtiri teniã 

yawi, kamõkã buhtułó, wehtiri yuhtałó, wehtiri yuhtá, wehtiri wãyiãridá, wehtiri ñahkẽ 

wahsoró, wehtiri sẽ paa, wehti wai wałú, wehtiri uhtãteniã, wehtiri sẽ behtó, wehtiri 

ñahkẽkałia, wehtiri sió duhpu, wehtiri yohsałé pĩrĩ,  wehtiri wĩhtõkołi, wehtiri ñahkẽká.  

 No começo, quando Suniã Pãłãmĩ criou os humanos em Ohkó Diawi, primeiro criou os 

basera que emergiram antes de yaíwa e bayaroa com todos os seus instrumentos sagrados para 

preparar o ambiente, onde seria construído a Bahsawi. Até hoje, os basera vivenciam os 

mesmos rituais que Suniã Pãłãmĩ realizou em Ohkó Diawi. Aqui digo com toda certeza, eu 

basei, fui primeiro a emergir em Ohkó Diawi, antes da emergência de bayaroa e de yaíwa para 

preparar, ajeitar, benzer o chão e a habitação contra as ações de Bołi Bahsoka.  

 Um basei ao realizar os rituais de habitação tem que conhecer muito bem a seqüência e 

os nomes de Bołi Bahsoka, que são imprescindíveis, e não podem faltar nada em um ritual de 

pajelança. Vou repetir mais uma veze os nomes de Bołi Bahsoka: dihtíró, kayáło, yahkominĩ, 

waikułasti, pusiri, ẽmu, yãmu, mayaró, nimayuá, yuhkubuemihsĩ, buemihsiãbahsiró, sẽ, 

dahsé, nenirõ, wã, konepihkõ, yamiká bałeró, diatuñoã, buá, watoropoa, ohsó, ohsó pahku, 

muipu durú, ohkõlou, buhpupahkó. Essa informação faz parte do ritual de parto, para 

nominação de criança.  



 187 

 O primeiro Tuyuka, Uhtã Pinõ, Diatá Yuhkułó, Wehteri Basei, após emergir em Ohkó 

Diawi, retornou para o mundo sobrenatural e seguiu até a nossa Casa da Emergência de Suniã 

Poeawi, onde emergiu para este mundo terreno. Antes e após a emergência do grupo, primeira 

coisa que basei fez foi o ritual de pajelamento da futura habitação do povo Tuyuka; preparou o 

chão para que, em seguida, outros tuyukas emergissem com segurança. Ssomente depois do 

ritual de wehté que os sibs Tuyuka emergiram para este mundo.  

Após realizar o ritual de habitação, basei juntou todos os seus irmãos para explicar 

como seria a vida do povo daí em diante. O basei Tuyuka estava seguro que nenhum Tuyuka 

corria risco de vida. Depois do ritual, os Bołi Bahsoka estavam afastados e, portanto, os seus 

irmãos poderiam crescer e se multiplicar com segurança e sem medo nesta terra.     

  Meu filho! Para nós, Tuyuka, essas coisas surgiram assim. Para um tuyuka que se diz 

base, wehteri basei, munõkó basei e yehpałi basei é assim que essas coisas funcionam. Agora, 

falta explicar para você o significado de cada material de uso exclusivo de um basei e os 

significados das palavras, mas repito mais uma vez, que por enquanto não é o momento certo 

para detalhar, porque você ainda só está começando a aprender; mais para frente explicarei 

com mais profundidade. Vou te ensinar mais uma coisa.  

 Se eu tivesse os meus materiais sagrados, estariam colocados ao lado: o yuiró (suporte 

para colocar a cuia de ipadu), wehté wu (objeto que se guarda o breu), patugá (um pote de 

ipadu), patu wastoá (uma cuia de ipadu), hó pu munõłõ (tabaco enrolado com folha de 

sororoca). O certo seria assim. Esses materiais que deveriam ser usados por nós, basera.  

 Outra coisa importante para a vida de um basei é a presença de um outro basei, que 

ajuda conversar, refletir e conpartilhar sobre os rituais de pajelanças. Esse ajudante 

providenciaria e cuidaria os instrumentos sagrados de basei durante os rituais e eventos 

tradicionais. Os principais materiais que geralmente os basei usam, são: ipadu, wehtiri 

kũmũłõ, wehtiri [...], wehtiri yuiró, wehtiri behsu, wehteri poasti. Esses são os mais 

importantes.  

 Antigamente, o ajudante era o filho do próprio basei ou alguém que conhecia bem os 

rituais. Essa pessoa não servia apenas para providenciar os materiais, a sua presença ia além 

da simples ajuda. Durante as festas tradicionais, por exemplo, há outros pajés (yaíwa, basera, 

bahserá e sakaka) presentes dentro da Bahsawihseri, que enquanto o principal basei da 

Bahsawi realiza os rituais de pajelanças, esses outros ficam tentando desmerecer, desconfiar e 

impedir os efeitos dos benzimentos dele com rituais de malzimento. Muitas vezes, ficam 

sentados longe do principal basei para falar mal dele e para malzê-lo. Por esses motivos, a 

presença de um ajudante é importante, porque além de cuidar os objetos sagrados é o que 

auxilia, que protege o principal basei através dos rituais de proteção contra quaisquer 

malzimentos. E os nossos pais vivenciavam tudo isso.  

 Por causa de tudo disso, meu filho, nós somos filhos de basera. Os nossos pais 

vivenciaram os rituais de pajelanças com muita intensidade. Digo mais: aquele que diz que é 

basei tem que explicar e provar o significado de todas as coisas que constituem o ser basei [...]. 
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A pessoa não pode enganar a ninguém. Quem não é pajé não pode dizer que é pajé, por que em 

qualquer momento e em qualquer evento alguém pode dizer na cara da pessoa que ela não é 

pajé.       

  

3.2.2.2 A formação tradicional de basei Tuyuka. 

 

 O tempo de formação para ser basei é de aproximadamente quatro meses. A 

disciplina não é tão rígida como a de um yaí. Se de repente o aprendiz não observar as 

regras, o tempo de preparação pode aumentar.   

 O povo Tuyuyka cinco kumuã reconhecidos pela sua formação tradicional. Durante 

a pesquisa, tivemos contato direto com três. Cada um contou um pouco de sua experiência 

de formação tradicional. Baseados em informações dos próprios pajés, em seguida  

descrevemos os depoimentos de dois: Antônio Barrera e Laureano Dutra.  

 Veja a seguir a narração de Diatá Põłõ, Basei, Antônio Barrera (2007): 

  

 Após décadas de contato com os missionários, que proibiam a prática dos rituais de 

pajelanças, nossos irmãos mais velhos e eu da comunidade de Trinidad, percebemos e sentimos 

a falta de tuyukas que pudessem prevenir e curar as doenças do noosso grupo. Lembro que na 

época, não havia mais ninguém da comunidade que pudesse realizar os rituais de pajelanças.  

Diante dessa situação, decidimos (seus tios mais velhos e eu) agir e discuti em cima da 

seguinte pergunta: Por que faltam pajés na nossa comunidade? Chegamos à conclusão que, 

além da imposição missionária, percebemos que a culpa também era nossa. Depois que 

entramos no internato salesiano de Pari-Cachoeira, não queríamos mais ouvir e aprender os 

rituais com nossos pais pajés. A idéia que se tinha era que estudar em um colégio missionário 

seria mais importante que aprender as tradições do nosso povo, porque estaríamos virando 

brancos. Todas essas conversas serviram como motivações para que desinteressássemos sobre 

as nossas tradições.  

 Antes de Henrique se tornar yaí, o primeiro mestre-basei que realizou o nosso ritual de 

iniciação foi nosso tio, o velho Ałiki (Henrique). Era o único basei que ainda vivia na 

comunidade. Ele contava que, antigamente, as pessoas que se preparavam para serem basera 

se submetiam às abstinências rígidas de alimentos e eram obrigadas de não manterem 

contatos com mulheres; que, para ser yaí ou basei, a pessoa pagava ao mestre com objetos 

tradicionais de alto valor, como por exemplo, os adornos de danças de Kapiwayá (mãpoá) etc. 

Nosso mestre dizia que, na época que nele criança, a quantidade de kumuã era de acordo com a 

quantidade de sibs e Bahsawihseri.   

 O chefe tradicional de uma Bahsawi sempre foi bayá. O bayá cuidava as famílias que 

moravam na Bahsawi. O bayá era responsável de kahpi, ipadu e de todos os instrumentos 
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existentes dentro dela. Até hoje, onde há Bahsawi, o bayá ainda é chefe, porém, infelizmente, 

não comanda mais as famílias de uma comunidade.  

 Dentro das Bahsawihseri, os nossos pais preparavam os futuros pajés. Realizavam 

rituais do coração, de nominação para projetar as crianças para que se tornassem yaíwa, 

basera e bayaroa de acordo com a necessidade da Bahsawi. O bayá era pajelado para ser chefe 

das Bahsawihseri, chefe de mahsãkuła (rituais e instrumentos de Jurupari), de mãpoá 

(adornos tradicionais feitos com as penas de arara). O basei era o responsávelde pajelar oc 

oração do bayá; preparava para que se tornasse chefe da Bahsawi e para cuidar de seus irmãos 

maiores e menores, e da autosustentabilidade da habitação  

 Outros chefes tradicionais, que existiam antigamente, chamavam-se Yoamãłã. Os 

Yoamãłã eram pessoas que conheciam em profundidade sobre a história das Casas das 

Emergências. Eles conheciam em detalhes sobre as histórias de origem das Casas espirituais. 

Hoje, talvez não exista mais ninguém, quem sabe daqui para frente surjam alguns. Isso 

depende de nós, que agora queremos vivenciar com mais intensidade a prática dos rituais de 

pajelança.   

 Depois desses dois (bayá e yomãũ), vem o kũmũ, que chamamos de baasei. Os kũmũã, 

desde a nossa origem, eram pessoas escolhidas para serem wihseri baasera, wehseriku basera 

(basera de roças e maniva), munõłiku nĩñãłiku basera (basera de tabaco), muĩpułĩ basera 

(basera de palhas e caranás), wehteri basera (basera de breu).  

Os nossos pais basera, quando preparavam as pessoas para serem novos basera 

pajelavam os corações com kahpi e tabaco, surravam com varas e, em seguida, ofereciam kahpi 

para beberem e tabaco pajelado para fumarem. O kahpi era um aditivo para que tivéssemos 

visão do mundo metafísico. É durante as visões que os formandos entravam nas Casas das 

Emergências para aprender os rituais e receber os materiais espirituais.  

Para ter as visões o aprendiz a basei tomava kahpi para entender que seres espirituais 

queriam transmitir algumas mensagens para ele. A primeira trazia uma mensagem que dizia 

assim: Olha aqui! Esses rituais e materiais são conhecimentos e instrumentos que você deverá 

usar durante os rituais de pajelanças.   

 Depois de conhecer as casas espirituais, que pareciam cavernas cheias de objetos 

preciosos, os formandos começavam yayiá (consumir elementos materiais pajelados por seu 

mestre): beber kahpi, fumar tabaco, purificar o organismo através de vômitos e realizar 

abstinências de alimentos nocivos. Enquanto isso, o mestre-basei realizava o ritual de 

benzimento do coração do candidato para que se tornasse basei de wehteró (pajé dos rituais de 

breu), wehteriku baasei (pajé de maniva).  

 Ao beber kahpi benzido pela segunda vez, o formando tinha outra visão, que transmitia 

a segunda mensagem. Nessa visão dava a entender que alguém queria dizer o seguinte: Vem 

cá! Aqui estão seus materiais que usará em seus rituais de pajelanças. Pegue e leve contigo, 

agora são seus. Sob o efeito da kahpi tudo parecia real. Durante as visões que novos basera 
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recebiam forças e poderes espirituais de prevenção e cura de doenças. O novo basei recebia os 

rituais através de comunicação espiritual, que ficavam memorizados em sua mente.  

 Aos poucos, somente com a prática dos rituais que esses conhecimentos transmitidos 

via espiritual fluíam até chegar a ponto das pessoas reconhecerem o potencial do ser basei. A 

convivência com outros basera, dentro das Bahsawihseri também ajudava para que o novo 

basei aperfeiçoasse seus conhecimentos. Em um encontro e convivência de basera, noovos 

rituais surgiam no coração e na mente da pessoa.   

 Outro momento que propiciava para o desenvolvimento cognitivo dos rituais era na 

hora de oferecer e receber ipadu, fumar tabaco e beber kahpi. É nesses momentos que novas 

palavras, novos conhecimentos e nova capacidade de comunicação surgiam nas mentes dos 

pajés.  

 Atualmente, com as mudanças que temos dentro da nossa comunidade e do nosso povo, 

a vivência tradicional mudou. Hoje, eu não consigo mais ter momentos e lugares específicos, e 

outros ba’sera, que possam ajudar a refletir e vivenciar com mais intensidade a prática dos 

rituais.  Quando a gente vai (nós pajés) para uma festa, em um centro comunitário, não dá 

mais para conversar sobre rituais, porque o ambiente, as bebidas, as pessoas, as conversas não 

favorecem mais para discutir e refletir sobre os rituais de pajelanças.  

 Apesar desses desafios, alguns de seus tios, que vivem aqui na comunidade, e eu, 

tentamos de vez em quando sentar para conversar sobre os rituais, porém a gente não se sente 

a mesma coisa como nossos antepassados; além disso, os encontros são esporádicos; não somos 

mais tão sábios quanto nossos ancestrais. Como dizem os pehkaasã (não-indígenas), somos 

pequenos basera, porque os grandes já morreram.  

 O chão dessa Terra é um lugar de muitas doenças. Aqui existe bołi sohperi (portas de 

doenças), bołi buhkuła yehpałi (chão de seres espirituais e naturais geradores de doenças), bołi 

suokałi (lugares ou casas maldiçoados), bołi yehpałi bobołoa (terra de bichos que estragam os 

objetos). Os kumuã quando benzem têm como objetivo afastar e jogar fora as doenças que 

atacam os membros da comunidade.   

 Suniã Pãłãmĩ, quando transformou yayiałi kũmũã (pajés) em seres humanos, criou na 

entrada da porta de Bahsawi, em Ohkó Diawi. Por isso, dentro de uma bahsawi há três yayiałé 

kumułĩ (bancos sagrados dos kũmũã) em cada lado: três à direita e três à esquerda. E, existem 

vários tipos de basera: wałipĩ yaíwa (pajés de remo), que são yuhku wihseri mahkãłã (pajés 

das casas de árvores), mahsãkuła yaíwa (pajé dos rituais de Jurupari, dos rituai de habitações, 

das pessoas, dos alimentos etc.), os chamados wehtiri yaíwa (pajés do ritual de breu), munõłiku 

yaíwa (pajés do ritual de tabaco). Esses pajés são do centro da Bahsawi, predestinados para se 

tornarem pamuli yehpałi yaíwa (pajé dos rituais de habitações), pamułĩ suhstupału yaíwa 

(pajés dos rituais de cochos de caxiri e potes de kahpi).  

 Os três bancos, existentes em uma Bahsawi, representam os corações espirituais, as 

forças e os poderes espirituais de um basei. Essas forças são denominadas de: wehteriku 

yeriponãłĩ, mahsãkuła yeriponãłĩ. Junto com esses bancos existiam outros instrumentos 
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sagrados que constituem os corações e fundamentos espirituais para benzer as pessoas, como 

por exemplo: wãmõtiri nĩ (bastão de poder), ti kũmũłõ nĩ (banco sagrado), munõ puhtiri 

kũmũłõ nĩ (banco sagrado de tabaco), munõ senerõ nĩ (suporte de tabaco), patu wá nĩ (cuia de 

ipadu) e yuiró uhtã wahkałi yuiró nĩ (suporte de pedra para colocar a cuia).  

 No princípio, os materiais sagrados usados por basei, pertenciam a Uhtã Pinõ.  Existia 

uma cuia ornada e feita de pedra (uhtã wastoá nĩyu) e o kahpiru (pote de kahpi com bebida) 

que serviam para consumo dos basera dentro de uma Bahsariwi. Uhtã Pinõ, depois de criar os 

basera, dentro da Bahsawi, pediu que cada basei sentasse no banco que já era reservado para 

cada um deles. Depois que sentaram, Uhtã Pinõ protegeu com seus poderes espirituais para 

que nenhum malzimento pudesse atingi-los. Dessa forma, os basera estavam distribuídos nas 

duas laterais da Bahsawi, junto ao esteio principal onde se inicia a dança de Kapiwayá para 

protegerem a Bahsawi sob a proteção espiritual de Uhtã Pinõ.  

 Além daqueles que citei anteriormente, existiam vários outros tipos de basera: kahseri 

pũ yaíwa, uhtã yaíwa, koãłĩ yaíwa, yayiałi bahsoká. Junto com eles havia tinham materiais 

sagrados de uso exclusivos de um basei que ao longo de nossa história de contato perdemos. 

Ainda dá ara recuperá-los, só depende de nós.  

 Dentro da Bahsariwi e em eventos tradicionais, as bebidas e os materiais de basei 

devem ser de uso exclusivo e benzido, porque cada instrumento constitui a vida dele (ku waí 

koãłĩ mahkẽ). O chão da Bahsawi, onde se realiza a dança de Kapiwayá e ritual de Jurupari, a 

desenvoltura dos bayaroa depende do ritual se foi bem feito ou não. Os adornos dos bayaroa e 

kahpi também são sempre pajelados pelo basei. Além de benzer kahpi, o basei realiza o ritual 

de caxiri para purificar a bebida, que serve como mais um elemento entonador de voz de 

bayaroa. O caxiri, quando é consumido sem benzimento enrouquece a voz do cantor, porque é 

constituída de muitas impurezas.  

 Antes da festa tradicional, o basei realiza o ritual do chão da Bahsariwi, dos adornos e 

das bebidas e de tabaco que será fumado pelos bayaroa. A tarefa dos basera durante as festas, 

é proteger os membros participantes, preveni-los de doenças através dos rituais de pajelanças. 

Isso é necessário, porque existem muitas doenças provenientes de bebidas e alimentos 

consumidos durante as festas; são preparados por diferentes pessoas; ninguém sabe com quais 

intenções e pensamentos esses objetos foram feitos; qualquer um desses pode ser fonte de 

doenças; até ipadu e tabaco podem ser meios nocivos à saúde para quem consome. Por isso, o 

basei responsável para realizar os rituais de benzimento deve ficar atento para averiguar 

quais desses produtos comestíveis podem prejudicar a saúde dos participantes.    

Esses são apenas alguns trabalhos dos kumuã [...]. O basei também realiza outros 

rituais de pevenção e proteção: ritual de pajelança contra os raios de trovão; ritual de proteção 

contra as picadas de jararacas; rituais de prevenção contra as doenças que podem provir de 

outros povos, tantos dos indígenas como dos pehkaasã [...]. 

 Entre nós, Tuyuka de Trinidad, as discussões e reflexões sobre esses rituais andam 

muito devagar. Não temos outros Tuyuka basera que poderiam compartilhar conosco novos 
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conhecimentos. Depois que os velhos basera morreram, tornou-se cada vez mais difícil 

aprender novos rituais. Os yaíwa e basera de outros grupos têm inveja de nós, quando 

percebem que vivenciamos constantemente os rituais de pajelanças. Se perceberem que 

estamos praticando constantemente rituais, podem atrapalhar a nossa vivência e até matar 

através dos rituais de malzimentos [...]. Muitas vezes, com medo dessas ameaças externas, 

ficamos um pouco desanimados e, conseqüentemente, o nível de nosso conhecimento sobre os 

rituais de pajelança deixa a desejar.  

 No passado, se a pessoa quisesse ser basei, o basei começava com o ritual de 

benzimento do coração. Os kumuã da minha geração têm seus corações benzidos pelos kumuã 

mais velhos. Fomos projetados para sermos basera dos rituais dos corações e basera dos rituais 

das habitações. O ritual de pajelança do coração é o principal para se tornar um basei.  

 Como contei, anteriormente, o velho Antônio era kumu, além de me criar, também 

transmitiu alguns conhecimentos dos rituais de pajelanças. Quando o velho Antônio a 

transmissão de conhecimentos, eu ainda era adolescente. Apesar da minha pouca idade 

procurava ouvir tudo que o velho contava. Meu processo de aprendizagem foi interrompido com 

a morte dele. Depois que morreu, passei vários anos sem vivenciar e aprender novos os rituais, 

porque não havia mais ninguém que ensinasse. 

 Os nossos pais escolhiam um filho da família para que se tornasse basei. Os demais 

filhos não eram escolhidos, porque dependia do número de basera que a habitação precisava e 

de conduta da prole. Você sabe que dentro de uma família, onde há mais de um filho, sempre 

tem um que é mais rebelde que o outro. Um filho rebelde não tinha as mesmas oportunidades 

para aprender os rituais de pajelanças. Os nossos ancestrais eram muito mais rígidos que nós,; 

além de acompanhar a conduta dos filhos, observavam a capacidade de aprendizagem e 

apreensão de conhecimentos transmitidos.  

 Hoje, funciona mais ou menos como antes. Os conhecimentos são transmitidos ao 

interessado de acordo com as regras tradicionais. A pessoa interessada deve demonstrar a 

vontade de querer aprender os rituais de pajelanças, esse é o primeiro passo; o segundo, fica 

por conta do basei que iniciará e conduzirá todo o processo de formação da pessoa.  

 Os rituais de pajelanças são conhecimentos fundamentais para a nossa sobrevivência. 

Não podem ser guardados em segredos. Atualmente, além de conhecimentos dos não-índios, a 

saúde de uma comunidade, de uma família e de um povo depende da existência de pajés. Por 

isso, um basei deve compartilhar seus conhecimentos com outros basera e transmitir 

seletivamente aos que se interessarem. 

 A partir de agora, contarei de maneira mais detalhada, como realmente se processa a 

formação de um basei Tuyuka, baseado na minha experiência de vida. A formação inicia com o 

ritual de benzimento do tabaco. O formando é cuidado como se fosse um pé de tabaco em uma 

roça, onde o plantador poda as folhas inúteis e mata bichos que comem as folhas. O ato de 

cuidar significa que o mestre-basei limpa as impurezas do corpo e transmite os conhecimentos 

ao aprendiz. Ao realizar o ritual de pajelança do tabaco, o mestre invoca os materiais e as 
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forças espirituais que estão espiritualizados no nome tradicional da pessoa, que chamamos de 

niñãmahkãłĩ buhkuadałé koãłĩ (poderes que aos poucos fluirão dentro do coração e dentro da 

mente da pessoa). As forças espirituais são chamadas de: munõłĩku bohtá, munõłĩku yuiró, 

munõłĩku kũmũłõ, munõłĩku yehpałĩ. Esses materiais sagrados constituídos de poderes é que 

são incorporados na pessoa que inicia a formação através de benzimento do tabaco.  

 Depois desse ritual, a pessoa percebe aos poucos que os benzimentos começam brotar 

como se fossem as flores de um pé de tabaco. Em seguida, começa o ritual de abstinência, 

ritual de purificação e ritual de vômito, com os quais se elimina a impureza existente no nosso 

organismo. Depois dessa fase, o mestre realiza mais uma vez o ritual de defumação de tabaco 

benzido e oferece kahpi benzido para o formando beber. Depois que a pessoa vivencia esses 

rituais, começa ter muita facilidade de memorização dos rituais de pajelanças, vira como se 

fosse um gravador, não esquece nunca mais.  

 De noite, quando chega na hora de dormir, os ouvidos soam como se fossem caixas de 

som: uuuuuuuuuuu! Esse som é efeito causado pelo ritual de benzimento do tabaco. Enquanto 

a gente dorme, os rituais de pajelanças brotam do fundo do coração até chegar na nossa mente. 

O auge do brotamento de conhecimentos acontece à meia noite.  

 Às vezes, no período de formação, chegam pessoas para pedir que realizemos a cura de 

doenças. Existem algumas doenças que o formando não consegue currar.  Aí vem o desespero 

que deixa a pessoa triste e preocupada. As respostas para essas preocupações aparecem 

durante os sonhos. As respostas aparecem como em uma televisão que você consegue 

visualizar as coisas nitidamente e entender de maneira detalhada o processo do ritual. Parece 

que existe alguém que explica passo a passo como se deve realizar o ritual de pajelança para as 

doenças que pareciam ser incuráveis. No dia seguinte, a gente acorda sabendo como vai 

pajelar.   

 Para que o processo de aprendizagem e brotamento de novos conhecimentos continue 

fluindo em seu curso normal e cada vez mais, há normas que a pessoa deve cumprir: 

abstinência de alimentos nocivos à preparação; é proibido comer carnes e peixes assados, fritos, 

queimados, moqueados; é proibido comer alimentos preparados por mulheres menstruadas; é 

proibido andar em ambientes onde tem mães com recém-nascidos, porque possuem um odor 

que pode ensurdecer nossos ouvidos. Os ouvidos são considerados as portas de entrada dos 

rituais de pajelanças. Se não cumprir essas regras a pessoa fica atrapalhada e até doida (o que 

chamamos de sułiałe), porque as doenças são procedentes desses alimentos. Esses são os 

principais fatores de danos para quem quer ser kumu. Quando acontece isso, não significa que 

será o fim da formação, pelo contrário, o mestre-basei  ajeita os danos com o ritual de tabaco e 

aumenta o rigor da abstinência. As normas disciplinares são mais rigorosas.  

 No período da preparação a pessoa fuma o tabaco benzido sempre à noite, na hora que 

a lua aparece e na hora que ela some. Nos sonhos aparecem muitos seres espirituais que 

trazem conhecimentos para nossa aprendizagem, mas também aparecem outros tipos que vem 

para devorar a gente: onças, curupiras e cobras. Os que querem nos devorar representam as 
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intenções negativas (invejas, ódios e malzimentos) que os pajés de outros povos têm e terão de 

nós, pajés. É sinal de alerta para que o basei se previna de malzimentos. Depois de um sonho 

de um sonho com seres que querem devorar, ao amanhecer, o aprendiz tem que contar ao 

mestre o que viu, porque sabendo do risco que se corre, o mestre previne as doenças e ajeita 

com tabaco o estado espiritual do formando, e tudo volta a ser normal.   

De vez em quando, o mestre-basei convida para beber kahpi. O efeito da bebida é 

imediato. Em poucos instantes, a pessoa se encontra no outro mundo. Todas as vezes que a 

pessoa bebe kahpi, os rituais de benzimento aparecem como em uma televisão, explicando tudo 

e mostrando tudo. São momentos de aprendizagem e memorização de novos conhecimentos. Os 

rituais memorizados durante os sonhos ficam arquivados em nossa memória e flui com maior 

naturalidade quando a gente conversa com outros basera e yaíwa. 

 Diferente do critério normatizado para iniciar a formação de yaíwa, para iniciar a 

formação de kũmũã basta ter um candidato. O que se exige é que a pessoa cumpra 

radicalmente as regras tradicionais ditadas pelo mestre-basei.  Alguns rituais de pajelanças 

são transmitidos durante as festas tradicionais dentro da Bahsawi, enaqunto se bebe caxiri e 

kahpi; e durante a noite quando os yaíwa e basera se encontram para comer ipadu e fumar 

tabaco. Nesses momentos as crianças são proibidas de aproximarem, porque não são conversas 

para crianças ouvirem; poderiam até ouvir, mas não entenderiam nada. Dependendo do 

horário, as crianças devem estar brincando, tomando banho ou dormindo.  

 Na época de nossos ancestrais, existia, sim, uma mulher kumuõ79, chamada Numiõ 

Kũmũ. A sua existência como pajé não deu certo por causa de sua falta de humildade e 

dificuldade de aprendizagem; ela era uma mulher muito orgulhosa e não respeitava ninguém, 

nem os seus mestres, que transmitiram os conhecimentos dos rituais de pajelanças. Por causa 

dessa sua conduta, os pajés decidiram pegar de volta o poder de aprendizagem dessa mulher. 

Por isso, hoje não temos mais nenhuma  uma mulher kumuõ. Existem algumas benzedoras, 

porém não são kumuã numiã.  

 Atualmente, poderíamos até pensar em formar novas mulheres kumuã, porque 

vivemos no tempo que se discute a liberdade e direitos iguais; realmente somos iguais. Há 

algum tempo conversamos com nossos irmãos desta comunidade sobre essa possibilidade, mas 

ainda não chegamos a um consenso comum. Acredito que agora não dá mais para cometer os 

mesmos erros de nossos antepassados.  

 Existem regras tradicionais que proíbem a formação de mulheres pajés, tais como: a 

kahpi é uma bebida consumida exclusivamente pelos homens adultos; a bebida não é oferecida 

às mulheres, mas isso não pode ser um motivo para negá-las, porque aqui na Colômbia há 

mulheres não-indígenas que bebem e não acontece nada de mal com elas. Outra coisa que a 

gente observa é que as mulheres mantêm contato direto e constantemente com as coisas 

quentes, que são proibidas durante a formação. Os nossos princípios são claro quando dizem 

                                                 
79 Durante a conversa, fizemos duas perguntas ao Basei Antônio: 1) Por que, até hoje, não há nenhuma 
mulher kumumũõ? 2) É possível preparar alguma mulher para ser kumuõ?    
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que para ser kumuã é proibido aos aprendizes ter contato com objetos quentes. Entretanto, se 

agente for observar e analisar em detalhes o nosso lado masculino, peconstataremos que nós 

também mantemos contato constantemente com objetos quentes. Se uma mulher iniciasse a 

preparação para ser kumuõ, acredito que cumpriria as regras disciplinares tradicionais como 

se fosse um homem. Os rituais de pajelanças são coisas do bem e, por isso, deveríamos ensiná-

las ou pelo menos fazer uma experiência. Agora se isso dará certo ou não, não sei; e, se eu 

preparasse uma mulher, também não garanto que ela sobreviverá ou não. É isso que penso.  

  

 Agora, veja a narração de Paó, Basei e Mahsãkuła Yaí, Laureano Dutra (2007): 

 

 O meu nome de benzimento é Paóstu. Sou Mahsãkuła Yaí. De acordo com o significado 

e princípios espirituais desse nome, e por ser basei tenho a minha vida e as forças espirituais 

ligadas diretamente em stukũmũłĩ patu (bancos espirituais de ipadu). Para que eu tornasse 

basei, foi meu avô que pajelou, o pai do meu pai Vicente Dutra. Meu avô benzeu para ser kumu 

e bayá ao mesmo tempo. Quando benzeu para ser bayá entregou espiritualmente os 

conhecimentos para tornar bayá de músicas e danças de Kapiwayá e para tornar Mahsãkuła 

Yaí. Ele benzeu com tõõkó (vegetais frutíferas e rastejantes que nascem no campo ou em 

capoeiras) para colocar dentro de mim as forças e os conhecimentos espirituais dos rituais de 

pajelanças e músicas, que desenvolveria ao longo da minha vida do ser basei.  

 Ao realizar o benzimento com tõõkó, o basei introduziu em mim dois wĩhtõkołi80 em 

meus ouvidos: de um lado colocou kumuãłĩ wĩhtõkołó (fonte dos rituais de benzimento) e no 

outro lado bayałi wĩhtõkołó (fonte dos rituais de músicas e danças tradicionais). Desde a nossa 

origem, esse ritual representa o meio e a forma mais tradicional de transmissão de 

conhecimentos. Por meio desse ritual, o basei transmitia para cada homem tuyuka ou não-

tuyuka o dom para ser yaí, basei e bayá, como se fosse uma vocação.  

 No ato de benzimento, o basei projetava como cada pessoa predestinada a ser pajés e 

bayá se desenvolveria e construiria ao longo de sua vida. Por isso, dependendo do ritual de 

pajelança e como o basei nos projetou, a gente desenvolve um, dois ou mais tipos de dons. Tudo 

depende como basei benzeu durante o ritual de nominação. Alguns recebem apenas um tipo de 

wĩhtõkołó. Eu, por exemplo, recebi dois tipos de wĩhtõkołi. Meu avô tinha dado dois wĩhtõkołi 

quando ainda era criança, durante o ritual de nominação, que chamamos também de ritual do 

coração ou da alma. Depois desse ritual, fui crescendo, crescendo até completar dez anos de 

idade, quando estava no ponto de desenvolver as minhas capacidades e os dons que recebi de 

meu avô. E, no entanto o destino foi cruel comigo: meu avô morreu.  

                                                 
80 Wĩhtõkołi, em tuyuka, são objetos sagrados de origem espiritual que representam a fonte viva de 
conhecimentos; são objetos minúsculos, que brilham como ouro puro e tem o formato de uma minúscula flor; 
são introduzidos nos ouvidos da pessoa que se prepara para ser yaí, basei e bayá pelo seu mestre. 
Dependendo da conduta de yaí, basei e bayá formando ou mestre esse objeto pode se manter conservado ou 
estragar se não cumprir as regras de abstinências, é quando os Tuyuka chamam de sułiałe, isto é, a pessoa 
fica atrapalhada.  
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 Depois que meu avô faleceu não havia mais ninguém que me orientasse para dar 

continuidade a minha formação. Para piorar a minha situação, os payiá (padres) chegaram 

aqui em Pari-Cachoeira e atrapalharam mais ainda, porque proibiram a vivência desses 

rituais. Na época que meu avô faleceu, estava na fase do ritual de abstinência dos alimentos. 

Não podia comer coisas assadas, carne assada, carne moqueada ou frita, peixe assado e 

moqueado. Não podia comer nada por causa do cheiro de queimado, de fumaça e também não 

podia comer peixes pescados através de timbó (waí eyuwiá).  

 A abstinência servia para evitar que o tõõkó dá benzido, que estava incorporado 

espiritualmente dentro do meu corpo secasse e os wĩhtõkołi que estavam dentro dos meus 

ouvidos encharcassem. Se comesse quaisquer alimentos proibidos, poderia ficar surdo. Até no 

dia que meu avô faleceu tudo corria bem comigo, pois cumpria as regras que determinava e 

tinha acompanhamento direto dele, mas depois mudou tudo.    

 Os padres chegaram aqui em Pari-Cachoeira, exatamente, quando tinha dez anos de 

idade. Chegaram e atrapalharam todo o processo de minha formação à basei e de muitos 

outros grupos, porque obrigaram os nossos pais para que todas as crianças fossem internadas 

na missão para estudar. Naquele ano, meus pais também me levaram ao internato para 

estudar. Meu pai e a minha mãe sabiam do risco que corria, porque se eu não fizesse 

abstinência de alimentos proibidos e convivesse com mulheres poderia ficar doente e morrer, 

mas mesmo assim meus pais tiveram que levar ao internato.  

 No internato, os padres não queriam saber se você era um aprendiz de basei, yaí ou 

não. O objetivo deles era acabar com as nossas tradições. Por isso, ofereciam quaisquer tipos de 

alimentos de origem indígena e dos pehkaasã (não-indígenas). Para não passar fome, o único 

jeito era comer sem reclamar. Se a pessoa reclamasse, era castigada, até passava um dia sem 

comer.  

 Depois que entrei no internato, a tõkó dá que sustentava os meus conhecimentos de 

pajelanças e músicas que recebi espiritualmente do meu avô, secou; e meus wĩhtõkołi 

encharcaram. Quando aconteceu isso, comecei ensurdecer. Os padres não sabiam por que 

comecei ficar surdo; mas eu sabia, porém não podia falar nada, até porque os padres também 

não iam entender nada. Eles estavam aí para acabar com essas coisas. Naquele momento não 

havia mais ninguém para me benzer, meu avô já havia falecido. Quem podia benzer? Ninguém! 

Porque não existiam mais pessoas que sabiam ajeitar esse tipo de doença.  

 O tempo do internato foi passando, passando e, eu, aos pouco fui comendo terra, cinza e 

qualquer coisa, e meu rosto começou inchar. A tõõkó dá era como se fosse uma artéria, onde 

corriam conhecimentos dos rituais de pajelanças que vivificava o meu ser basei. Como não me 

cuidei mais, essa artéria secou. Por esse motivo, fiquei doido e doente.  

 Quando a pessoa cumpre com rigor as regras de abstinência durante a formação, a 

tõõkó dá é que faz brotar os rituais de pajelanças, porque foi ter essa função para ser assim. Na 

hora que a pessoa vai vomitar, a tõkó dá que ajudar a expelir as substâncias impuras 

existentes em nosso organismo. É mais ou menos como fazem os pehkaasã quando bebem 
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purgante para lavar e jogar sujeira do organismo. Para nós, baasera, o ato de vomitar significa 

o mesmo: lavar as sujeiras que estão dentro do nosso organismo. Para vomitar, em vez de 

purgante, os nossos ancestrais ensinaram a usar as folhas de abiu, sobó dá e yõhkoã dá.  

 Durante a nossa formação, o mestre-basei mostrava esses materiais naturais para que 

usássemos para o rital de vômito. O ritual de vômito acontecia sempre às 4 horas da manhã, 

antes das mulheres descer para tomar banho. Eu, por exemplo, acordava sempre nesse horário 

para tomar banho, vomitar e lavar as sujeiras, no final ficava limpo interna e externamente. 

Antigamente, os nossos pais eram fortes, sadios e sem doenças porque realizavam esses rituais 

de vômitos e acordavam bem cedo para tomar banho. Esses rituais serviam para fortalecer e 

manter viva a tõõkó e a nossa própria saúde.   

 Depois que saí do internato, outro meu avô, que se chamava Pedro, ajeitou de novo 

para que recomeçasse o processo de formação. Além de mim, existia mais outro irmão nosso, 

que se chamava Ayeriku (Angélico).  Com Ayeriku já éramos dois. Para recomeçar a nossa 

formação, foi realizado o ritual de iniciação durante a festa de dabucuri de pupunha, na nossa 

comunidade (Mercês) quando fomos surrados com varas benzidas sob a coordenação de meu tio 

Pedro. A surra fazia parte do ritual de pajelança.  

 Depois do ritual, o meu estado espiritual voltou a ser como era antes. Comecei a sonhar 

de novo e ter novas visões. Sonhava todas as noites. Durante os sonhos vivenciava os rituais de 

músicas e danças, e rituais de pajelanças. Toda noite conversava com seres espirituais, em volz 

alta. Parecia tudo real. Enquanto isso, dentro de casa, nossos familiares escutavam tudo que 

eu falava, porque falava alto. Alguns até achavam que estava louco e que atrapalhava o sono 

deles. Na verdade, não era bem assim, as minhas conversas tinham sentido. Eu estava em 

contato com os Waí-Mahsã. Aqui na vida real, os nossos familiares diziam que eu parecia um 

bêbado, porque falava alto demais, mas era a minha maneira de dialogar com os seres 

espirituais.  

 Um dia, cansado de ficar na nossa comunidade, em Mercês, decidi viajar à Colômbia 

para visitar nossos parentes. Primeiro, parei em uma comunidade que ficava perto de 

Trinidad, na cabeceira do Tiquié. Chegando lá, encontrei jovens que se preparavam para serem 

kumuã. Aproveitei a oportunidade para beber tõõkó benzido e me envolvi no processo de 

formação do grupo.  

 No dia do ritual de entrega de instrumentos sagrados e de poderes espirituais, os 

formandos da comunidade e eu estávamos concentrados dentro da Bahsariw. Enquanto 

estávamos sentados, o mestre-basei entrou com um balaio enorme e gritava yê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, 

ê, ê. Depois, quando chegou o momento da entrega de poderes espirituais aos formandos, basei 

começou dançar e rodear no centro da bahsawi, na frente de nós e gritava yê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, 

ê. De repente, o balaio saiu das mãos do basei e veio para cima de mim, que entrou e sumiu. Os 

meus companheiros não perceberam quando aconteceu isso. Foi tão rápido que o balaio sumiu 

dentro de mim. O balaio não era um simples balaio. O balaio estava cheio de conhecimentos 
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dos rituais de ppajelanças, os quais foram introduzidos dentro do meu corpo e spírito pelo 

mestre-basei.  

 O balaio espiritual era invisível para pessoas comuns. Apenas os yaíwa e basera 

visualizavam o que aconteceu comigo. Esses conhecimentos devem estar dentro de mim. Estão 

guardados dentro da minha memória, mas hoje não consigo trazer de volta. Só poderei fazer 

fluir de novo se tiver outro basei que me motive a ajude a reviver os rituais de pajelanças. 

Quando dois ou mais basera e yaíwa sentam para comer ipadu, fumar tabaco, conversar sobre 

as doenças, os rituais de pajelanças, os conhecimentos que ficam memorizados na mente de um 

basei começam aparecer de novo.  

 Atualmente, isso é difícil de acontecer, porque há poucas pessoas que se interessam 

sobre essas tradições. É difícil encontrar alguém que venha até nós, basera, para conversar 

sobre os rituais de pajelanças ou benzimento. Por esse motivo, os conhecimentos que temos 

ficam guardados conosco. Quando um kumu conversa de rituais de pajelanças, não fala coisas 

sem sentidos. As conversas sobre os rituais são fundamentadas em conhecimentos que se 

recebe do mestre-basei durante a formação tradicional, por isso ninguém fala à-toa.  

 Durante a minha formação uma das coisas interessante que vi foi o tamanho desse 

universo. O universo era o tamanho de uma cuia grande e redonda colocada em cima de um 

suporte chamado wehtiriku yuiró (suporte sagrado de cuia). O universo estava reduzido ao 

tamanho de uma cuia redonda e grande. A borda da cuia representava o limite do universo, 

onde havia milhares de portas abertas que serviam como entrada de doenças que atingem os 

seres humanos. Cada porta pertencia a um tipo de casa de Waí-Mahsã e outros tipos de seres 

espirituais que a gente até desconhece. A cuia era bem pintada e linda demais. Enquanto 

sonhava, usava a cuia para realizar os rituais de pajelanças.   

 A cuia benzida tem vários significados e pode ser interpretado de várias formas. Ela 

constitui um objeto usado pelo basei para diminuir o espaço do universo. O universo fica 

reduzido em uma cuia para o basei visualizar e detectar com mais rapidez a procedência da 

doença. Com o universo reduzido, o basei consegue detectar a porta onde a doença entrou; 

consegue visualizar a casa e os tipos de Waí-Mahsã que nela habitam para poder benzer. Você 

imagina quão é grande este universo, mas um basei consegue reduzi-lo em uma cuia. A cuia de 

um basei se chama wehteri wá, mas não é uma cuia comum. É uma cuia de sabedoria. 

 Depois que participei do ritual de formação a basei, na Colômbia, senti que meu nível 

de conhecimento aumentou e, eu, só falava de rituais, dia e noite. A minha mulher, essa sua 

tia, Antônia Costa, não agüentava mais nem de me ver e nem de ouvir falar sobre os rituais, 

pois achava que estava doido.  

Depois de ficar um tempo na Colômbia, decidi viajar à Iauaretê onde morava um 

conhecido meu, que era yaí, que se chamava Ãñã Yaí (pajé de Jararaca). Fui atrás dele para 

tomar o wĩhõ dos yaíwa de Iauaretê para ser yaí, porque não me conformava ser apenas um 

basei. Eu queria ser yaí. No entanto, estava com meu estado físico e espiritual muito debilitado 

por causa da minha própria indisciplina. Eu era muito indisciplinado.  
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  Após vários dias de viagem pelo varadouros, igarapés e rios da região, finalmente, 

cheguei na comunidade de Iauaretê. Assim que entrei na casa de yaí, percebi que era um pajé 

muito bom e de alto nível. Ele me acolheu muito bem. Falei que vim atrás dele para beber wiõ 

dos pajés Tariano, dos pajés da Casa da Emergência de Iauaretê. Ele me respondeu: Tudo bem!  

 Depois de alguns dias de estada em sua casa, o yaí me ofereceu o wĩhõ para beber. 

Naquele momento o meu corpo tremia. Estava inquieto de tanto falar sobre os rituais de 

benzimento e com o processo de desenvolvimento mental que ocorria dentro de mim. Quanto 

mais eu bebia diferentes tipos de wihõ e kahpi, senti que mais sábio ficava e também mais 

perdido e atrapalhado. O velho percebeu que não estava nada bem e, em seguida, benzeu o 

tabaco e ofereceu. Depois que fumei o tabaco benzido a minha inquietação espiritual 

desapareceu e voltei a ficar tranqüilo, parecia que não tinha mais nada.  

 Mais uma vez, sob o efeito de wihõ, vi a cuia de sabedoria em minhas mãos. Alguns 

dias depois do primeiro ritual de wiõ, o pajé convidou para realizar mais outro ritual de bebida 

com o wĩhõ de yaíwa de Iauaretê, mas o salesiano coadjutor Guilherme (Giré Duhtu), que 

naquela época estava em Iauaretê, soube que realizaríamos o ritual, proibiu. Apesar dessa 

intromissão de Duhtu, conseguimos realizar uma parte do ritual, mas não deu para fazer o 

ritual completo, porque os velhos de Iauaretê tinham medo desse salesiano que tinha apelido 

de imperador.  

 Durante o ritual, o yaí me levou para dentro da casa espiritual dos pajés de Iauaretê, 

Casa dos Yaíwa-Mahsã de Iauaretê. Depois que entramos na casa espiritual, o velho pediu que 

pegasse uma cuia cheia de wĩõ dos yaíwa (wĩõ yaíwa yé) de Iauaretê. Eu fui e peguei. Além de 

wiõ, havia muitas mulheres bonitas rindo, conversando e pessoas doentes que gemiam, 

choravam e gritavam. Enquanto estava entre aquelas pessoas, o yaí pediu para benzer sem rir 

para as mulheres ou ficar distraído com as coisas que aconteciam dentro daquela casa. Lembro 

que pegava maços e mais maços de pica-flor para benzer e, quando terminava o ritual 

entregava aos doentes, sem rir.  

 O velho dizia: benza sem rir. Não faça nenhuma piadinha.  

 Tudo parecia bem real, como se acontecesse entre nós. Acredito que, por causa do tipo 

de wĩõ que bebem e cheiram, os yaíwa daquela casa conhecem e falam bem sobre os rituais de 

pajelanças. Os yaíwa de Iauaretê eram tarianos (Pawała Yaíwa, em tuyuka, significa pajés 

Tariano).          

 Ser basei, yaí e bayá depende do ritual de nominação ou benzimento do coração que o 

basei realiza. Ninguém vira basei, yaí, bayá ou conhece os rituais por acaso. Para isso que o 

povo Tuyuka tem nomes de benzimentos que servem para o basei benzer o coração dos homens 

Tuyuka, porque tudo depende desse ritual. Infelizmente, hoje, as pessoas que conhecem esses 

rituais estão desaparecendo.  

 De Iauaretê retornei de novo para a nossa comunidade, em Mercê, no igarapé Cabari, 

porque estava cansado de andar sozinho tentando aprender os rituais com pajés de outros 

grupos. Na nossa comunidade, não havia ninguém para conversar sobre pajelanças comigo. 
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Nesse tempo, seu pai ainda era criança. Outros seus tios que tinham mais ou menos a minha 

idade, não se encontravam na comunidade, porque viajara à Colômbia para trabalhar caucho. 

Tudo isso deixava triste e desmotivado para continuar a vivenciar os rituais. Naquele período, 

vivia no auge do meu aprendizado e senti falta de outras pessoas com as quais pudesse 

compartilhar meus conhecimentos.  

 Nos primeiros dias, depois que retornei na nossa comunidade, não conseguia suportar o 

cheiro de peixes assados, moqueados ou cozidos; nem conseguia ficar próximo de mulheres 

casadas, que tiveram relações sexuais na noite anterior e nem perto de mulheres menstruadas, 

de longe sentia o cheiro delas, que deixava desnorteado e com náusea.  

 Durante a noite, não conseguia nem dormir e também nem deixava outras pessoas de 

casa dormir, porque o tom da minha conversa com os seres espirituais, durante os sonhos, era 

tão alta que não dava para dormir em paz. No estado normal, já não sei falar baixo e nem 

devagar, imagine no momento daquele para conversar sobre os rituais, aí que falava mais alto 

e rápido. A minha mulher e meus pais não agüentavam mais, até diziam que estava ficando 

louco. O meu pai velho, Vicente Dutra, tentava benzer, mas não conseguia acalmar. Nem eu 

agüentava mais com as coisas que fazia e falava, e com ávida que levava.  

 Um dia, cansado de tudo, chamei meu pai e seu pai (Avelino Dutra), e disse: Vamos 

comigo até a comunidade de São Domingos. Estou muito cansado de ficar sozinho tentando 

vivenciar esses rituais. Não tem ninguém para ajudar a compartilhar esses rituais. Não quero 

mais continuar com isso. Meu tio velho que preparou para eu ser basei já morreu. Depois da 

morte dele, não tem mais sentido para continuar preservando esses conhecimentos, já que não 

há mais outros jovens que se interessam em ser yaíwa, basera entre nós. Vamos acabar com 

tudo isso, agora mesmo.  

 O meu desespero era tão grande, que cheguei a esse ponto de tentar desfazer de todos 

os rituais de pajelanças que meu tio basei deeu. Ficava muito triste e decepcionado com o que 

acontecia comigo. Revoltado com tudo isso, comecei não cumprir mais as regras de 

abstinências, comia quaisquer alimentos (assados, moqueados), consumia bebidas alcoólicas 

preparadas por quaisquer mulheres. Não queria mais saber se as comidas e as bebidas foram 

preparadas por mulheres menstruadas ou não.  

 O fato de falar alto durante noite era conseqüência do meu descumprimento das regras 

de abstinência. Se você observar bem durante a noite as pessoas que estão dormindo, vai 

perceber dois tipos de pessoas: alguns dormem parecendo uma pedra e outros, de vez em 

quando, conversam, riam e choram. As primeiras representam pessoas tranqüilas, calmas e 

sem nenhum problema. Os segundos são sonâmbulos. Eu não me enquadrava a nenhum tipo. 

O meu caso não representava nem as primeiras e nem as segundas. A situação era totalmente 

diferente. Certos comportamentos só acontecem com pessoas que são basera e yaíwa, depende 

como cada um vivencia o ser basei e o ser yaí.           

 Naquela época existia na comunidade Tukana de São Domingos, um yaí Tukano, que 

se chamava Pusiano Yaí (Pusiano é Luciano, em tuyuka e tukano). O meu objetivo era chegar 
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até ele para pedir que realizasse um ritual que pudesse ajudar a desfazer os meus 

conhecimentos de rituais. Até chegar nessa comunidade, e na casa de yaí, viajamos 

aproximadamente 3 horas de canoa. Quando chegamos na comunidade, o velho yaí estava em 

sua casa. 

 O pajé disse: nẽ tikuhu (oi sobrinho, em tukano)! Atiati mu (você veio, em tukano)! 

 Respondi em tuyuka: ahtiá wu (sim, eu vim)!  

 E ele disse: derí atiati mu (o que veio fazer até aqui)!  

 Respondi: té ahtikutiawu (vim à-toa, passear)!  

 Era para eu ter contado logo o motivo da minha chegada na casa dele. Fui querer 

duvidá-lo, mas o velho já sabia o porquê da minha ida. Ele era o único yaí que morava mais 

perto da nossa comunidade, que tinha o poder de retirar os meus wĩhtõkołi, que eu queria 

jogar fora. Por isso, fui atrás dele para que retirasse os wĩhtõkołi. Naquele momento, estava 

decidido para jogar todos meus conhecimentos de rituais de pajelanças e cantos e danças de 

Kapiwayá. Além desses rituais, conhecia bem os rituais de Jurupari, mas não tinha com quem 

compartilhar. Esses seus pais ainda eram crianças. Meu pai estava do meu lado que, na 

verdade, foi quem ensinou os rituais de Jurupari e danças de Kapiwayá. Se naquela época 

tivesse tido companheiros para compartilhar os conhecimentos, hoje nós seríamos os 

verdadeiros yaíwa, bayaroa e basera.  

 Depois que chegamos na casa, o yaí ofereceu kinhapira e xibé. Em seguida, convidou 

para catar ipadu em sua roça, aí fomos catar. Na volta, ao longo do caminho, sempre me olhava 

e dizia em tukano: tikuhu, buhiakuhupá (sobrinho, não vai rir não, tá bom)!  

 Eu sou brincalhão e, às vezes, parece que não levo muito a sério com as coisas sérias. 

Como o velho me conhecia bem, ficava falando isso. Quando dizia isso, respondia em tuyuka: 

buiria (não vou rir não)! Deró buiboatŏ, buhku bui tiamaniã (como vou rir, velho não pode ficar 

rindo à toa não)!  

 Toda vez que ele olhava, percebi que sabia e sentia o que estava em meus 

pensamentos. Depois que chegamos em casa, contei a verdade e disse: mehku, yu mułẽ 

wãhkuãtiawu yu! (Tio! vim até aqui pensando em você). Buhtoá yu ñehkusumuãpu yuré 

ahteré bahsereré, bahsá, bahsamõ sãmĩwã yuré (os velhos, meus avôs tentaram ensinar os 

rituais de pajelanças, músicas e danças de kapiwayá). Teré yu mahsĩreré, kumũ’ũbiró 

hĩyahpałiti hĩya yuré (Quando tento falar sobre esses conhecimentos com os meus familiares, 

dizem que pareço um bêbado e louco). Teti, mułẽ teré nẽduhti ahtiawu (Por isso, vim até aqui 

para você retirar de mim todos esses conhecimentos).  

 Quando falei isso, o meu tio ficou bravo. Disse o seguinte: porque você não disse isso 

antes? Pedi para você falar logo que chegou e não ficar enrolando. Sou velho. Não sou mais 

criança para você ficar brincando e duvidando. Com velho não pode brincar assim não. Você 

sabe que essas coisas são sérias e não brincadeiras. Tem certeza que quer mesmo tirar seus 

wĩhtõkołi?  

 Respondi: Sim! Quero tirar, estou cansado de tê-los só comigo.  
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 Depois que falei isso, o velho entrou no quarto dele para pegar os instrumentos 

sagrados para em seguida realizar o ritual de retirada de wĩhtõkołi que estavam dentro dos 

meus ouvidos. Antes de iniciar o ritual, perguntou mais uma vez: você quer que eu tire mesmo 

seus wĩhtõkołi?  

 Respondi mais uma vez sem cismar: Sim! Quero! Pode tirar.  

 Ele respondeu: Tudo bem! Farei de acordo com a sua vontade.  

 Em seguida, começou o ritual, defumou meu corpo com tabaco e chocalhou com seu 

maracá em cima de mim. Naquele instante, pensei comigo mesmo: será que esse cara vai 

conseguir tirar mesmo, acho que está fazendo à toa. O velho viu meu pensamento. Parou 

imediatamente o ritual, olhou para mim bravo e disse: tikuhu!Deri mu tohó nĩmãkati nĩ yua 

(Sobrinho! Porque você pensa assim)? Nẽ tenohõłẽ nẽ nĩtikãña (Nunca mais pense desta 

forma)!  

 Naquele momento, entendi que realmente os yaíwa e kumuã conseguem ver e ler os 

pensamentos de outras pessoas. Não dá para brincar com eles e nem duvidar de suas 

capacidades espirituais. Na verdade, pensei assim só para testar e provar se realmente ele 

sabia o que estava fazendo. Depois dessa bronca que levei, recomeçou tudo de novo, defumou o 

tabaco e agitou seu maracá. Pensei que o velho retiraria os wĩhtõkołi dos meus ouvidos sob a 

minha vista. Não foi bem assim não. A ação foi tão rápida, que não percebi quando retirou.  

 Depois do ritual que retirou os wĩhtõkołi, chamou a sua esposa e disse: Minha velha, 

veja aqui os wĩhtõkołi que seu sobrinho quer jogar fora.  

 Em seguida, mostrou para mim. Naquele instante, vi os meus wĩhtõkołi sobre as mãos 

de yaí, não brilhavam mais como antes. Antes brilhavam como ouro puro. Meu tio chamou e 

disse: Está vendo aqui? Esse é bayałi wĩhtõkołó (fonte espiritual do seu ser bayá) – parecia um 

pedaço de mingau, todo estragado, encharcado; esse outro é kũmũãłĩ wĩhtõkołó (fonte 

espiritual do seu ser basei) – esse segundo não estava totalmente estragado, faltava metade 

para ficar totalmente estragado.  

 O velho ainda disse o seguinte: Se este segundo wĩhtõkołó estivesse totalmente 

estragado como o primeiro, nesse momento, você estaria doido. Esses conhecimentos são coisas 

que seu velho avô te deu através do ritual de pajelança. Seu avô, quando benzeu seu coração, 

projetou para que tornasse basei, mestre dos rituais de Jurupari e bayá. O seu nome é Paó. O 

que aconteceu para você chegar a este estado foi o seguinte: depois que o seu avô faleceu, não 

tinha mais ninguém que acompanhasse. Na mesma época, os padres chegaram e atrapalharam 

mais, por causa disso você ficou desorientado, não fez abstinência de alimentos nocivos à 

formação e, no final, ficou deste jeito, todo atrapalhado e doente. Depois foi à Colômbia, onde 

recebeu mais conhecimentos e mais uma vez não cumpriu com a abstinência de alimentos 

nocivos. Em seguida, você foi à Iauaretê, perto de um Yaí Tariano para tentar adquirir novos 

conhecimentos de pajelanças onde consumiu o wĩhõ dos yaíwa da Casa da Emergência de 

Iauaretê e, mais uma vez, foi displicente com a abstinência e nem praticava o ritual de vômito, 
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porque achava que nada de mal podia acontecer com você. No final, juntou tudo isso e você 

ficou neste estado, com a saúde debilitada e corre o risco de morte.  

 O meu tio relembrou tudo que fiz durante a minha vida. Parecia como alguém que 

acompanhou cada passo da minha vida. Mesmo que ninguém tenha contado sobre a minha 

vida pessoal, sabia até de detalhes da minha conduta. No final perguntou: Foi isso que 

aconteceu? Está certo o que falei?  

 Respondi: Sim! Está certo. Foi assim mesmo que aconteceu comigo.       

 Depois de retirar os wĩhtõkołi, disse: Agora vou ajeitar e limpar seus wĩhtõkołi. 

Amanhã vou recolocar nos seus ouvidos.  

 Quando disse isso, respondi: Não põe mais! Não quero.  

 O meu tio yaí respondeu: Puxa! Você é ruim demais!  

 Respondi: Não sou mau! Se continuar de novo com esses wĩhtõkołi, voltarei a compotar 

era antes. Não quero mais sofrer. Não tenho outros irmãos para compartilhar e transmitir 

esses conhecimentos. Estou sozinho, por isso não tem sentido você colocar de volta. Se tivesse 

pelo menos um irmão já moço seria muito bom, mas não tenho nem irmãos jovens e nem filhos. 

Tem outros Tuyuka no igarapé Cabari, mas não são da minha família. Não posso transmiti-los. 

Só posso transmitir aos meus irmãos, que sejam da minha família.  

 E o yaí respondeu: Tudo bem! Não se preocupe! Vai ficar bem! Um dia seus irmãos e 

filhos crescerão, aí poderá ensiná-los.  

 Ele sabia disso, mas naquele instante não acreditei. Eu não queria mais saber de nada. 

Falei o seguinte: Não, não, não! Não quero mais nada, pode jogar fora! Joga fora na minha 

frente!  O yaí não se conformava com a minha decisão, por isso ficou chateado comigo e jogou 

fora. Na mesma hora juntou seus materiais de pajelanças, entrou na sala onde estava meu pai, 

seu pai e outros que conversavam e comiam ipadu e disse: Hoje, não está legal! Vamos dormir.  

 Depois de falar isso, entrou no quarto foi dormir. Aquela noite acabou assim. Na 

verdade, o yaí estava no quarto sozinho ajeitando os meus wĩhtõkołi. Durante a noite, 

enquanto dormíamos, ajeitou com os benzimentos; e nós não percebemos isso.  

 Depois que tudo isso aconteceu, o meu pai chegou perto de mim e ralhou. Disse o 

seguinte: Meu filho, você tem que falar direito? Você parece moleque, acha que é brincadeira! 

Não pode ser assim não.  

 Aí respondi: Não estou brincando! Só não quero mais isso. Só queria que yaí jogasse 

fora, porque acho que essas coisas dão muito trabalho.  

 E meu pai respondeu: Claro que dá trabalho, mas ele teria ajeitado. Se o yaí falou 

algumas coisas ou chamou a sua atenção, é porque queria ajeitar.  

 Na mesma noite, depois da meia noite começou relampejar e trovejar quando de 

repente ouvi dois pequenos barulhos dentro do quarto do pajé: terererere! terererere! Eram os 

meus wĩhtõkołi que retornavam na caixinha de pajelança do yaí, que brilhavam como ouro 

puro. Estavam limpinhos. Eu ouvi quando yaí sussurrava com a sua esposa. O falou assim: 
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Olha buhkuó (minha esposa, minha velha), os wĩhtõkołi que seu sobrinho queria jogar fora 

retornaram!  

 Ao ouvir pensei comigo: Ai meu Deus! Não quero mais nada. Isso dá muito trabalho.  

 Hoje, reconheço que os rituais eram conversas e conhecimentos muito bons, mas 

bobeei. Depois que os wĩhtõkołi voltaram, os relâmpagos e trovoadas pararam.  

 No dia seguinte, bem cedo, fomos tomar banho e na volta comemos kinhapira. Depois 

da kinhapira, o meu tio yaí ofereceu ipadu e em seguida trouxe os wĩhtõkołi dentro da caixinha 

e falou o seguinte: Meu sobrinho! Vou recolocar nos seus ouvidos! Ontem você falou besteira, 

mas agora quero que aceite a minha proposta.  

 Quando falou isso, cocei a minha cabeça e respondi: pode desistir dessa idéia, que não 

quero mais nada.   

 Naquele momento, meu pai me ralhou de novo. Era para xingar mesmo. Imagine uma 

pessoa não querer conhecimentos como aqueles. Só podia ser um tonto como eu. Os wĩhtõkołi 

não tinham a mesma aparência que antes, estavam muito bonitas; pareciam flores com duas 

pontinhas, que brilhavam como ouro. As pontinhas serviam para encaixar no ouvido; a ponta 

de uma extremidade servia para encaixar e manter ligada diretamente na tõõkó dá, localizada 

na coluna vertebral, no centro do nosso corpo. A pontinha ficava para dentro e o broto da flor 

para fora. Depois de encaixado emitia um som que soava como o vento. O som era o sinal que 

os wĩhtõkołi estavam funcionando de novo e captando novos conhecimentos externos de rituais 

de pajelanças e cantos de kapiwayá e se desenvolvendo na mente. Meu Deus! Eram 

surpreendentes! Mais uma vez falei besteira: Não quero saber mais nada sobre esses wĩhtõkołi. 

Não quero que coloque nos meus ouvidos.  

 Dentro do meu coração senti que estava cometendo um erro gravíssimo, por isso chorei, 

chorei de verdade, mas senti incapaz de aceitar de volta os meus wĩhtõkołi, porque estava 

revoltado por estar sozinho naquele momento. Aí falei de novo ao meu pai: O que adianta ter 

de volta se não tenho irmãos e filhos para transmitir e vivenciar esses rituais. Se tiver de 

volta, vou dar o mesmo trabalho para vocês, como antes. Deixa para lá, vamos esquecer esses 

conhecimentos.  

 Enquanto o yaí estava com os meus wĩhtõkołi em suas mãos, falei ao meu pai: 

Desamarra depressa as nossas redes. Vamos embora.  

 Pegamos as nossas coisas, descemos ao porto, entramos na canoa e viemos embora para 

nossa comunidade. Enquanto desamarrávamos as nossas redes, o yaí se aproximou de meu pai 

e falou bem baixinho em seus ouvidos: Assim que chegar na sua comunidade benza o coração 

de seu filho, porque se não fizer isso ele morrerá.  

 Mas eu ouvi o que o yaí falo ao meu pai. Durante a viagem, mais uma vez, meu pai 

chamou minha atenção e ralhou de novo. Quando estávamos próximo da nossa comunidade 

Mercês, de repente relampejou e trovejou bem forte. Quando aconteceu isso, senti algo 

estranho atingindo o meu coração e a minha cabeça, foi quando tremi de calafrio. Na verdade, 

mesmo de longe, o yaí estava enviando os wĩhtõkołi de volta para os meus ouvidos.  
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 Após alguns minutos de relâmpago, aportamos no porto de nossa comunidade. Amaarei 

a corda da canoa em um touco, peguei a minha bolsa de rede e subi até a casa. Entrei na casa, 

amarrei minha rede e, em seguida, deitei. Depois que deitei não lembro de mais nada o que 

aconteceu comigo, só sei que estava morto. A minha mãe, seu pai, meu pai e todos os outros 

familiares da comunidade estavam chorando, porque achavam que estava morto. Realmente, 

nesse mundo real estava meio morto. Enquanto choravam, estava no mundo dos Yaíwa-Mahsã 

(Pajés espirituais), Kumuã Mahsã (Pajés espirituais) e Bayaroa-Mahsã (Mestres espirituais de 

músicas e danças tradicionais), falando, conversando e contando a eles como era a vida nesta 

terra, no entanto esses seres espirituais também chamaram minha atenção e xingaram por 

causa das minhas atitudes infantis.  

Seu pai e meu pai viram que estava morrendo, rapidamente prepararam e benzeram o 

bahserikó para eu lamber. Depois disso, aos poucos voltei a viver, quando acordei só via a 

minha mãe, os seus tios e as suas tias em prantos. Após o benzimento, não senti mais nada. , 

Comigo estava tudo normal e os wĩhtõkołi, mais uma vez, estavam dentro de meus ouvidos, 

funcionava normalmente Aliás, até hoje, devem estar dentro de mim. Só desaparecerão no dia 

que eu falecer.  

 Agora, o problema é que não tem nenhum amigo ou filho, da nossa família, com quem 

possa conversar sobre esses rituais. Além disso, não sou tão disciplinado como outros basera 

para cumprir regras de abstinência. Muitas vezes, vou comendo qualquer coisa. Essa minha 

conduta atrapalha o processo de desenvolvimento mental e o domínio dos rituais de pajelanças. 

Antes, já não era cumpridor de regras. Mesmo assim, o meu pai benzeu e ajeitou. Depois do 

benzimento, comecei de novo sentir bem e falar sobre os rituais, mas não tanto como 

anteriormente.  

 Um dia, cheguei aqui em Pari-Cachoeira e comecei participar de algumas festas 

comunitárias para beber caxiri entre os tukanos. Durantes esses eventos começava mais uma 

vez falar sobre os rituais. Aí, alguns velhos benzedores Tukano começaram se incomodar 

comigo, só porque falava demais sobre as pajelanças e sobre os seres que moravam na 

cachoeira de Pari mais que eles. Eu não tinha vergonha de ninguém, aliás, até hoje, não tenho 

vergonha de ninguém. Mas, nunca imaginei que havia pessoas que se sentiam tão 

incomodadas com a minha presença. Os basera de Pari-CAchoeira decidiram malzer só para eu 

ficar do jeito que sou agora, meio atrapalhado e desmotivado em vivenciar com mais 

intensidade a vida do meu ser basei. Também eu parecia uma mala aberta, não guardava 

segredos. Os meus adversários aproveitaram da minha ingenuidade para malzer. Essas coisas 

são assim.    
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3.2.3. Outros tipos de xamãs: bahsei e sakaka 

 

3.2.3.1 O bahsei ou bahsegu  

 As palavras bahsei e bahsegu são sinônimas, usadas tanto por Tuyuka como por 

demais povos do Uaupés para se referir ao benzedor que não passou pela formação 

tradicional sob o acompanhamento de um mestre-basei. O bahsei é uma figura de origem 

indígenas do indígena da região do Uaupés. Ele é conhecedor de alguns rituais de 

pajelanças, considerados básicos para a aobrevivência da família. Entre os povos do 

Uaupés, a sua presença também é respeitada e valorizada, porque na ausência de yaí e 

kumu é quem sustenta e protege espiritualmente os membros de uma comunidade.  

 Para ser bahsei não é necessário passar pela formação tradicional sob a orientação 

de um yaí e kumu. Esse tipo de benzedor, geralmente, não pertence a uma descendência de 

yaíwa e basera. Ele aprende com seus pais, seu avôs e com quaisquer outros benzedores da 

região. Alguns bahserá (benzedores comuns) são até descendentes de yaíwa e de basera, 

mas a maioria não descende de uma linhagem de pajés 

 Entre os povos do Uaupés, os bahserá são os que mais existem. A maioria dos 

velhos uaupesianos são benzedores, porque conhecem os rituais de benzimentos do parto, 

benzimento dos alimentos, benzimentos para ajeitar malzimentos. Dentro do povo Tuyuka, 

todos os velhos (avôs) e quase todos os pais são benzedores. Até algumas esposas de 

tuyukas são benzedoras, porque aprendem com seus maridos. 

 Os bahserá são os que mais criam confusões na cabeça de pesquisadores indígenas 

e não-indígenas que não conseguem diferenciar entre ser pajé e não ser pajé. Para os 

sujeitos da pesquisa, os bahserá não são pajés. Eles são conhecedores dos rituais de 

pajelanças, mas não são pajés porque não são yaíwa e kumuã.  

   

3.2.3.2 O sakaka81 

  

 O sakaka é um tipo de “curandeiro”, de origem cabocla que existe na região do rio 

Negro. Ele não é pajé e nem benzedor comum. O sakaka é sakaka.  Segundo meu pai 

(2007), o sakaka é resultado da fusão de conhecimento dos rituais de pajelanças e os rituais 

de macumba etc. Sakaka é considerado um descendente de Waí-Mahsã.  

                                                 
81 A questão sobre o ser sakaka mereceria um estudo mais aprofundado. Não se tem muita coisa escrita sobre 
essa figura enigmática, que existe na região do rio Negro/AM. Geralmente, quem tenta descrever, apresenta 
de maneira superficial e geral, e talvez acabe se equivocando na tentativa de definir o ser sakaka. 



 207 

 No Uaupés existem alguns indígenas que são sakakas. São indígenas que migraram 

para a região de Santa Isabel do Rio Negro/AM, para Barcelos/AM e Manaus, onde 

aprenderam rituais com os sakakas dessas regiões. Médio, baixo rio Negro e área de 

Manaus, são lugares considerados “centros” de aprendizagem dos rituais de sakaka. Os 

maiores sakakas vivem nessas cidades. Para meu pai (2007), “o sakaka é um dos que 

atrapalha a vivência dos rituais de pajelanças e benzimentos indígenas”. 

 Para os indígenas, o sakaka é sinônimo de maldição, de destruição, risco de vida e 

uma ameaça para a sobrevivência das comunidades indígenas. Assim como os yaíwa, 

basera e bahserá, o sakaka também tem o seu lado positivo e negativo. Usa seus rituais 

para prevenir e curar as doenças, e ajeitar os malzimentos. Percebemos que ele representa 

uma figura estranha e misteriosa. Há muitas histórias enigmáticas que fazem dele uma 

pessoa incógnita. O cotidiano de um sakaka é bastante afim à de yaíwa antigos. O sakaka 

consegue ter mais contato com so seres espirituais. Convivi diariamente com os espíritos 

das serras, das cachoeiras, dos rios, lagos, florestas. Por causa do nestilo de vive que 

levam, os sakakas são considerados pelos indígenas, filhos de Waí-Mahsã e Bołi Bahsoka.   

  

3.3 A transmissão dos rituais de pajelanças Tuyuka 

 

A transmissão dos rituais de pajelanças entre os Tuyuka e os demais grupos do 

Uaupés se processa através da orialidade. A transmissão não é feita em quaisquer lugares e 

nem em quaisquer momentos do dia; e, nem para quaisquer pessoas. São conhecimentos 

que não podem ser transmitidos em uma sala de aula; dentro de uma escola pública ou 

particular para um público variado. A transmissão depende do “contexto social da 

tradição”82 do grupo, do sib e da família.  

 A idéia de tradição que os Tuyuka e os povos indígenas do Uaupés têm é na 

perspectiva de um projeto de construção do conhecimento. É um projeto dinâmico que está 

sempre aberto para a apropriação de novos valores e tradições culturais. Os grupos 

indígenas que foram criados em Ohkó Diawi, são povos que estão interligados entre si em 

uma “teia” de parentesco, na qual um grupo vai se apropriando as tradições de outros e 

compartilha conhecimentos entre si.  

 Entre os pajés Tuyuka, as tradições como rituais de pajelança são compartilhados e 

apropriados de outros grupos, que se transformam mais um adicional para a vivência dos 

                                                 
82 VANSINA, 1982. 
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rituais. A apropriação de conhecimentos também se dá no momento da formação 

tradicional de pajés (yaíwa e basera), no qual o mestre-pajé pode ser de quaisquer grupos 

do Uaupés.  

 A convivência interétnica fortalece contribui na transmissão oral e aprendizagem 

dos de rituais de pajelanças. Ela possibilita maior compartilhamento de conhecimentos 

tradicionais. É uma vivência do passado que visa o projeto futuro de sua geração. A 

concepção indígena de tradição, conforme ressaltou Pedro de N. CESARINO (2006), “não 

se encontra nas mãos de um ou mais ou outro [...], mas sim replicado por todas as 

inumeráveis gentes que habitam os patamares celestes e terrestres, árvores, arbustos, 

vegetais, animais, astros celestes, rios e objetos rituais”.   

 Para Avelino DUTRA (2007): 

  

 As tradições milenares não são de domínio apenas de uma pessoa ou de outra única 

pessoa, ou de apenas um grupo, principalmente os rituais de pajelanças. Atualmente, como 

dificilmente é realizada a formação tradicional de novos pajés, a transmissão dos rituais entre 

pajés ocorre esporadicamente quando são realizados alguns eventos considerados tradicionais 

e durante o consumo de ipadu. Não é fácil convencer outro pajé ou benzedor comum 

compartilhe seus conhecimentos conosco. Quase todos preferem esconder e transmitir somente 

transmitir aos seus filhos e familiares mais próximos. Imagine um pajé ou benzedor comum 

que não é Tuyuka, aí que a situação fica mais difícil.    

  

 Jan Vansina (1982)83 sustenta que para uma sociedade oral a fala é um meio de 

preservação da sabedoria de seus ancestrais. 

 

[...] Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de 
comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria 
dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é, a 
tradição oral. A tradição pode ser definida, [...] como um testemunho 
transmitido verbalmente de uma geração para outra.  

 

 A oralidade é a experiência tradicional que constitui a vida dos pajés (yaíwa e 

basera) Tuyuka. Por enquanto, essa é a única forma tradicional que os Tuyuka adotam para 

transmitir os conhecimentos de rituais de pajelanças aos seus descendentes. Conforme 

Cesarino (2006), a oralidade das populações indígenas não pode ser considerada “como um 

bibelô” a partir da compreensão de tradição oral dos ocidentais. 

                                                 
83 Ibid., 1982, p. 157.  
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Ainda que a preocupação pelo resguardo, manutenção e documentação das artes 
verbais indígenas seja sobretudo nosso (e valido) problema, não se pode porém 
conceber a oralidade como um bibelô frágil e passivo, desprovida de suas 
próprias lógicas capazes de traduzir o novo e acomodá-lo segundo sua maneira 
específica de pensar situações de transformação e contato. 

 

 Para Avelino DUTRA (2007): 

 

 Existem rituais que só podem estar sob o domínio de um basei da comunidade, como 

por exemplo, o ritual de habitação. Esse ritual representa a pedra angular para a união e 

prosperidade de uma comunidade. Se dentro de uma comunidade tiver mais de um basei  que 

conhece esse ritual, pode criar rivalidade e futuramente dividir as famílias para construir 

outra comunidade. Para evitar que isso aconteça, os pajés que detêm esse ritual de habitação 

transmitem apenas para um basei de confiança, escolhido com muito rigor pelo pajé que 

conhece o ritual. O basei escolhido tem que ser inteligente, sábio, paciente, amigo, não 

briguento, nem fofoqueiro. Também sxistem outros rituais considerados importantes, por 

exemplo: rituais de benzimento de cantos e danças de Kapiwayá e os benzimentos dos rituais 

de Jurupari, porém, não tão exclusivos.  

  

 A transmissão dos rituais de malzimantos também aconte durante a formação e 

aprendizagem dos rituais de pajelanças. Os benzedores comuns (bahserá), por sua vez, 

aprendem com quaisquer benzedores que podem ser do mesmo grupo ou de outros povos 

do Uaupés e da região do alto rio Negro.  

 Entre os sábios, a transmissão de rituais de malzimentos não é feita para quaisquer 

pessoas e nem em qualquer hora do dia. Quando um sábio transmite os malzimentos ao 

outro sábio ensina como se faz o malzimento e como se cura malzimento. A maioria dos 

benzedores indígenas conhece como malzer, mas nem sempre sabe curar o estrago que 

provocou. Os pais que conhecem os malzimentos transmitem aos seus filhos sem se 

preocuparem como seus descendentes usarão esses conhecimentos. Como não existe 

controle de transmissão de malzimentos, muitos jovens indígenas dominam esses rituais.     

 Conhecer bem os rituais de pajelanças, benzimentos e malzimentos significa ter 

poder. Nesse circuito de conhecimento e poder, a transmissão dos rituais de pajelança e 

benzimento são “negadas” às mulheres, por que os yaíwa, ba’asera e os bayaroa dizem 

que apenas cumprem as regras de seus ancestrais.  

Para VANSINA (1982: 163) “Tudo que uma sociedade considera importante para o 

perfeito funcionamento de suas instituições, para uma correta compreensão dos vários 
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status sociais e seus respectivos papéis, para os direitos e obrigações de cada um, tudo é 

cuidadosamente transmitido. Numa sociedade oral isso é feito pela tradição [...]”.  

 

 Segundo Yuhkułó Avelino DUTRA (2007):  

 

 As pajelanças são como uma moeda, sempre tem os dois lados: servem tanto para 

benzer como para malzer. Uma pessoa briguenta, que gosta de confusão não pode conhecer os 

principais benzimentos, porque em quaisquer desses momentos poderá usá-los para malzer 

seus rivais e às pessoas que não gosta.  

 As pajelanças não são para quaisquer pessoas. Os basera, que têm mais de dois filhos, 

nunca transmitem as pajelaçnas por igual. Primeiro, observam a conduta de cada filho; depois, 

escolhem para quem vai repassar todos os conhecimentos. Para merecer a confiança do pai, o 

filho tem que demonstrar, no dia a dia, uma boa conduta, com atitudes que o qualifiquem: 

paciência, tranqüilidade, bom humor, boa convivência, bom relacionamento interpessoal, 

atenção e cuidado com o pai e a mãe, respeito com os seus familiares (avós, irmãos, irmãs, tios, 

primos, primas etc.). Se o pai achar que esse filho possui essas características, aí sim, aos 

poucos vai repassando os rituais de pajelanças. E, aos demais filhos, transmite apenas rituais 

básicos para constituir e sustentar uma família. 

  

 Os Tuyuka acreditam que têm um projeto de conhecimento a ser construído de 

geração em geração. Percebemos que esse projeto começa a ser experimentado, 

vivenciado, elaborado, reelaborado e aperfeiçoado pela nova geração que está cada vez 

mais ciente da importância e valor de suas tradições.  A tradição é ação. Ação para os 

indígenas é vida. Se é vida, logo, morre e nasce. É um circuito de transmissão oral 

permanente, no qual seus atores se renovam continuamente com novos surgimentos de 

rituais e nascimentos de crianças indígenas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho, que projetou descrever sobre a cosmologia, os rituais de pajelanças, o 

ser pajé yaí e basei Tuyuka e a formação tradicional do pajé Tuyuka, foi suado, penoso e 

agradável.  

 No final deste estudo, é possível dizer que nem todos os problemas foram 

respondidos, porque alguns pontos foram levantados e sucintamente discutidos. Precisam 

ser aprofundados, no entanto o processo descritivo produziu algumas conclusões 

importantes sobre como os yaíwa e basera se constituem no dinâmico processo de 

mudança da prática intercultural do povo Tuyuka; como vivenciam as tradições de seus 

ancestrais após anos de ações missionárias; e como há diferenças entre o ser yaí e ser basei 

ou kũmũ no contexto dos povos indígenas do Uaupés.  

 O estudo dos fundamentos dos rituais de pajelanças e o ser pajé Tuyuka, aqui 

compreendida em três capítulos e descrita em sua dimensão cosmológica, permitiu maior 

aprofundamento do estudo e, consequentemente, um melhor entendimento sobre a 

cosmologia Tuyuka, os fundamentos dos rituais de pajelanças e o ser pajé entre os povos 

indígenas do Uaupés, que foram criados na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, localizada 

próximo a comunidade Uriri, baixo Uaupés, alto rio Negro, AM.   

 Sobre o contexto histórico-cosmológico do povo Tuyuka, estamos, portanto, face a 

três questões. Em relação os fundamentos dos rituais de pajelanças Tuyuka, estamos, 

então, frente a quatro bases tradicionais. A respeito do ser yaí, kumu e da forma de 

transmissão dos rituais Tuyuka, estamos, perante as quatro concepções. Dedico uma parte 

das considerações finais a destacar sinteticamente, que questões, que bases tradicionais e 

que concepções são estas e como elas constituem o ser Tuyuka e para o ser indígena do 

Uaupés. 

 No contexto histórico-cosmológico Tuyuka, primeira, temos sobre a trajetória da 

Canoa da Emergência (Pamułĩ Yohkosoró), as Casas das Emergências, os Waí-Mahsã 

(seres espirituais), a emergência de diferentes grupos do Uaupés, os pajés (yaíwa e kumuã), 

os rituais de pajelanças, os bayaroa (mestres de cantos de Kapiwayá), os pajés dos rituais 

de Jurupari (Miniã yaíwa), a Bahsawi (casa tradicional), as bebidas tradicionais (caxiri e 

kahpi), os coxos de caxiri e potes de kahpi, as espécies de tabaco, as espécies de ipadu, que 

segundo Avelino DUTRA (2007), tudo isso foi criado por Pamułĩ Pinõ (também chamado 

de Suniã Pãłãmĩ) e por Yałebo (irmão menor de Suniã Pãłãmĩ) na Casa da Emergência de 

Ohkó Diawi. Para os indígenas do Ualto rio Negro, as histórias de origem são as “Histórias 
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verdadeiras” (ELIADE, 1963: 15-23). São verdadeiras, porque relatam fatos que ocorreram 

de verdade há milhares de anos. Não são meramente mitos ou contos.  

Para vários autores não-indígenas, as histórias que os indígenas narraram e 

transmitem de geração em geração são mitos, acontecimentos imaginários, pensamentos 

sem lógica. Entretanto, os indígenas – e principalmente – os pajés (yaíwa e baasera) não se 

importam o que alguns estudiosos não-índios pensam sobre o que eles têm certeza que é 

história verdadeira. Ao mesmo tempo, não querem saber se a Bíblia é sagrada ou não; não 

questionam se o que está escrito no Alcorão é verdade ou é falso. A única coisa que 

querem é continuar vivenciando naquilo que acreditam e procurar reviver o ritual de 

criação que ocorreu na Casa da Emergência de Ohkó Diawi. Isso não significa que 

ninguém mais pode questionar ou refletir sobre os conhecimentos tradicionais indígenas do 

rio Negro, pelo contrário, agora que os próprios indígenas do rio Negro iniciaram o 

processo de formalização de seus conhecimentos, que levará às análises mais aprofundadas 

de seus conhecimentos tradicionais e suas histórias.  

 Segundo, temos a vida social e política do povo Tuyuka, que se fundamenta em 

uma estrutura hierárquica, onde existem subgrupos que se consideram chefes e subgrupos 

que são considerados “servos”. Também temos em destaque a história de mobilidade do 

subgrupo Wehsé Dohkapuała, que sobreviveram do massacre de guerreiros do povo 

Tatuyo, no igarapé Japu, Colômbia.  Nessa questão, também se trata de aspectos que 

constituem o ser Tuyuka, no qual a lógica da relação interna entre os membros do grupo é 

marcada de irmandade, rivalidades e de exercício do poder. Trata-se do ser Tuyuka, onde 

os princípios de patrilinearidade, da exogamia e da virilocalidade regem o grupo. Mais do 

que isso, trata-se de uma vida, na qual os chefes sãos os que detêm as Bahsawihseri (casas 

tradicionais), os conhecimentos tradicionais como os rituais de pajelanças, os cânticos e 

danças de Kapiwayá, e rituais de Jurupari (Miniã).  

 Também temos o significado do nascimento de uma criança, no qual para os 

Tuyuka a sua importância equivale ao evento histórico da emergência de um grupo 

indígena do Uaupés. No sentido histórico, existem dois princípios cosmogônicos que 

determinam se a pessoa é daquele lugar, daquela comunidade, cidade ou país: primeiro é o 

chão onde a mãe deu luz; segundo, é onde o umbigo da criança foi enterrado. 

Fundamentado nesses dois princípios, a pessoa  (indígena e não-indígena) pode afirmar 

com todos os direitos e deveres, que aquele é seu lugar, é seu chão, é seu país; aquela é a 

sua terra e que ninguém pode negar esse direito.  
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 O sistema de parentesco e as regras de casamento são outros dois aspectos que 

temos, os quais são observados e cumpridos com rigor pelo grupo Uhtãpinõponã. Os 

Tuyuka não se casam entre si, porque se consideram irmãos, como se fossem do mesmo 

pai e da mesma mãe, do mesmo sangue. O incesto é proibido dentro grupo, porém não se 

sabe até quando isso pode durar, porque entre os povos do Uaupés já há prática de incesto. 

Constatamoe que existe tukano casado com tukana, tariano casado com tariana. Esse tipo 

de casamento um dia também poderá acontecer entre o povo Tuyuka. Não dá para 

descartar de uma possibilidade que é real. O problema é como o grupo ou a comunidade 

reagirá. É uma questão que, por enquanto, fica em aberto para futuros estudos. 

 Sobre a vida cultural e religiosa do povo Tuyuka, há três questões descritas: 

habitação e chefes; as festas; a concepção de terra como dimensão material e dimensão 

espiritual. Tratam-se dos aspectos culturais e religiosos compartilhados por todos os grupos 

do Uaupés, que foram criados na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, os quais 

demonstram e revivem um pouco do como eram antes da chegada de missionários.  

 Esse modo de vida foi destruído pelos antigos missionários salesianos, que atuaram 

entre 1923 a 1987, em Taracuá (baixo Uaupés), Iauaretê (médio Uaupés) e Pari-Cachoeira 

(alto Tiquié).  

 Antes da chegada dos missionários, a habitação tradicional dos grupos do Uaupés 

se chamava Bahsawi ou Bahsariwi (em tuyuka) e o lugar construído se chamava mahkã 

(povoado). A Bahsawi era sagrada. De acordo com a história de origem, a primeira 

Bahsawi dos povos do Uaupés, foi construída por Yałebo com a colaboração de todos os 

animais (aves, terrestres e aquáticos) da região para que Suniã Pãłãmĩ criasse os povos 

indígenas que hoje habitam a região. Somente depois que Bahsawi foi construída, Suniã 

Pãłãmĩ chegou na Casa da Emergência de Ohkó Diawi para realizar os primeiros rituais de 

pajelanças: de habitação, dos cochos de caxiri e dos potes de kahpi;  de caxiri e kahpi, dos 

adornos de bayaroa, que se chama Mãpoá e outros instrumentos musicais indígenas. 

Depois, iniciou o ritual da criação, quando também criou tabaco e kahpi; criou o urucum 

(muhsã) e o wãłõsoã (carajuru). Depois que criou as bebidas, os instrumentos de 

pajelanças, musicais e adornos, Suniã Pãłãmĩ criou os pajés yaíwa, basera, mahsãkuła 

yaíwa e bayaroa, Na sequência, criou os  povos indígenas; criou a mulher do Uaupés, que 

se chamava Kahpi Suniã Mahkõ, que deu a luz o filho de Kahpi Suniã; transformou o 

sangue do parto de Kahpi Suniã Mahkõ em bebida, que se chama kahpi, com a qual 

embriagou os pajés, os bayaroa e os animais que participavam da festa da criação; 

enquanto estavam sob o efeito alucinógeno de kahpi transformou alguns mahsãkuła yaíwa 
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em mulheres ao encostar o suporte de tabaco entre as pernas deles, que se chama munõ 

puhti senẽrõ, com o qual também fez as vaginas. Em seguida, transmitiu os conhecimentos 

tradicionais, dividiu as línguas e realizou o ritual de envio para que cada grupo emergisse 

em diferentes do Uaupés. O ritual de pajelança e criação; de transmissão de conhecimentos 

e enviou de grupos ocorreu dentro da Bahsawi da Casa da Emergência de Ohkó Diawi. E 

os Tuyuka, por sua vez, foram enviados para a Casa da Emergência de Suniã Poeá, 

também chamada de cachoeira de Jurupari, situada no alto Vaupés, Colômbia.  

 A Bahsawi constituía um espaço sagrado e espiritual. A Bahsawi dos povos do 

Uaupés que os missionários destruíram foi a casa onde Suniã Pãłãmĩ realizou os primeiros 

rituais de habitação, com wehté (breu preto); foi a casa onde Suniã Pãłãmĩ realizou a 

primeira festa da criação de povos indígenas do Uaupés; da criação dos pajés (yaíwa e 

basera) e bayaroa; a casa onde Suniã Pãłãmĩ criou ipadu, tabaco, kahpi, mulheres e 

transmitiu os conhecimentos tradicionais aos seus descendentes. Por isso, para os indígenas 

a Bahsawi era sagrada e, até hoje, continua sendo um lugar sagrado. 

 O chefe da Bahsawi se chamava Bayá. Segundo os princípios históricos da criação 

dos povos do Uaupés somente o Bayá poderia ser chefe de uma Bahsawi. O chefe Bayá 

vivia sob a proteção de um pajé Basei que conhecia o ritual de habitação e proteção 

espiritual. Bayá era chefe para coordenar as festas tradicionais, organizar e planejar a 

autosustentação das famílias que moravam dentro da Bahsawi. Os indígenas,sempre 

realizavam as festas tradicionais dentro da Bahsawi para reviver um pouco daquilo que 

aconteceu em Ohkó Diawi.  

 Os antigos missionários, que chegaram na região, que obrigaram os indígenas a 

destruir as Bahsawihseri (casas tradicionais) e coagiram os primeiros alunos em seus 

internatos a ignorarem os pajés, rituais de pajelanças, que consideraram os rituais de 

Jurupari como rituais diabólicas, não entenderam nada sobre o significado e a importância 

da Bahsawi, Os missionários não entenderam nada o que significava ser yaí e basei. Por 

isso, destruíram.  

Em lugar de Bahsawihseri construíram centenas de capelas e Igrejas matrizes com  

nomes de diferentes santos e santas que constituem os padroeiros da Igreja Católica. Os 

Bayaroa, que eram chefes tradicionais, foram expulsos de seus postos e substituídos por 

milhares de capitães indígenas escolhidos pelos próprios missionários, que geralmente 

eram seus ex-alunos; os pajés yaíwa e kumuã foram substituídos por uma “tropa” de 

catequistas indígenas para ensinar os princípios cristãos aos próprios familiares.  
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Os missionários usaram dessas estratégias para tentaram acabar com a Bahsawi, os 

pajés e bayaroa, porém hoje se percebe que não conseguiram fazer desaparecer a essência 

e o sentido histórico-onto-cosmológico indígena. Essa essência ficou camuflada e intáctica. 

A única coisa que os missionários conseguiram emplacar e formalizar, tanto dentro da 

Igreja como na área acadêmica – e principalmente na Antropologia – foi o termo “maloca” 

para se referir à casa tradicional dos indígenas, que deveria ser chamada de Bahsawi. 

Denominaram de “maloca” como se a Bahsawi fosse a casa onde reina maldade, rituais 

diabólicos, coisas ruins e pessoas sem alma e pudor. Ao longo da convivência com os 

missionários, os indígenas do Uaupés se apropriam da palavra “maloca” sem saber o seu 

real significado; até hoje, a palavra “maloca” domina a linguagem acadêmica e comum. Os 

Hoje, os próprios indígenas do Uaupés usam o termo “maloca” para se referir à Bahsawi. 

Diante disso levantamos um questionamento: Se a palavra “maloca” é composta de mal + 

oca, por que a Antropologia continua usando esse termo?   

 Antes do contato com a sociedade envolvente, tanto os Tuyuka e os demais povos 

do Uaupés, realizavam as festas dentro de suas Bahsawihseri (casas tradicionais) sob a 

coordenação de Bayá e proteção dos rituais de pajelanças de Basei. As festas tradicionais 

se constituíam de danças de Kapiwayá, dos rituais de Jurupari, de cariço e mawaco, de 

japurutu e cabeça de veado. As bebidas durante osrituais e festas eram caxiri de cana, 

caxiri de batata, caxiri de cará, caxiri de milho etc. Outra bebida, a mais forte, era kahpi, 

que somente os chefes, nbayaroa, basera e yaíwa que bebiam. 

 Atualmente, a realidadecultural dos grupos do Uaaupés é outra. Os Tuyuka estão 

nesse cenário, mas entre todos os grupos são um dos que mais vivenciam as festas 

tradicionais, porque ainda possuem as Bahsawihseri e bayaroa. Enquanto isso, a maioria 

dos indígenas de Pari-Cachoeira, Iauaretê e Taracuá não vivencia mais as festas 

consideradas tradicionais. Os Tuyuka sempre procuraram manter firmes diante de 

missionários para poder vivenciar as suas tradições. 

 Os Tuyuka definem a terra em duas dimensões: material e espiritual. 

 A terra como uma dimensão física é constituída do mundo natural (animais, 

vegetais e minerais). Segundo sujeitos desta pesquisa, a terra não é propriedade particular 

do homem. O homem nunca criou e produziu a terra, e nunca produzirá. O hemem tem 

direito de vender o que não é dele. Tem apenas o direito de utilizar para fazer roça, plantar, 

construir a casa e tirar o sustento de sua família. A terra como dimensão espiritual significa 

o homem não vive sozinho no planeta Terra. Atrás de cada espécie de  animal, vegetal e 

mineral, há seres espirituais que controlam a vida natural. Os sseres espirituais são 
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denominados de Waí-Mahsã. Para pajés Tuyuka, os Waí-Mahsã também são rivais de seres 

humanos. Quando nós, humanos, começamos caçar, pescar e derrubar madeira de forma 

predatória, os Waí-Mahsã reagem de maneira agressiva e causam o surgimento de doenças 

que o homem não conhece.  

 Outra questão que temos nesse contexto histórico-cosmológico do povo Tuyuka é 

sobre os rituais que constituem a vida espiritual Para pajés Tuyuka, apenas os rituais de 

pajelanças são considerados rituais espirituais que também podem ser considerados de 

rituais religiosos. Os rituais espirituais são os únicos meios que possibilitam manter 

contato com seres espirituais; e possibilitam prevenir e curar as doenças. Nenhum outro 

rritual pode ser considerado como ritual religioso. Por exemplo, o ritual de Jurupari nunca 

foi considerado pelos pajés e bayaroa um ritual religioso e nem os cânticos e danças de 

Kapiwayá fazem parte de uma festa religiosa. 

Os indígenas do Uaupés têm o seu próprio Deus que se chama Avô do Trovão 

(Buhpó Ñehku), Avô das Pedras (Uhtã Ñehku), Avô do Tempo e do Universo (Bułekó 

Ñehku). Esse Deus que ordenou seu neto Suniã Pãłãmĩ a criar e povoar grupos humanos 

neste novo continente. O mesmo Deus que realizou a primeira transmissão de rituais ao seu 

neto Suniã Pãłãmĩ. 

  Os rituais de pajelanças são bases espirituais que sustentam o ser indígena do 

Uaupés. Desde o princípio de sua existência, os indígenas utilizam como meio de 

prevenção, proteção e cura doenças. São forças espirituais de prevenção e cura de 

epidemias procedentes de seres espirituais Waí-Mahsã, que existem dentro e fora do 

planeta Terra. 

 As Casas da Emergência são fundamentos e fontes de forças espirituais para 

realizar os rituais de pajelanças. Nessas Casas, há seres espirituais que transmitem aos 

pajés rituais necessários para a prevenção e cura de doenças. As Casas das Emergências 

estão materializado ao longo do território brasileiro e colombiano: Diasihti Mahkãwi 

(situada no litoral de São Paulo), Uhtã Tuhtu Mahkãwi (em Belém), Diá Yukawi (situada 

no encontro das Águas entre o rio Negro e Solimões, em Manaus), Temẽdawi (localizado 

abaixo de Barcelos/AM), Behkoawi (em Santa Isabel do Rio Negro), Kanẽpałó Mahkãwi, 

(localizada no rio Papagaio, acima de Santa Isabel do rio Negro), Ñãhpõpõ Mahkãwi (em 

São Gabriel da Cachoeira/AM), Kohtuwi (na Ilha das Flores, localizada na foz do Uaupés), 

Buhpowi (Trovão, localizado na comunidade Trovão, na margem direita do Uaupés), 

Õmãwi (Casa das rãs, situada na margem direita do Uaupés, aproximadamente a 1 km de 

Trovão), Nẽkołowi (Casa das Flores de Buriti, situada na margem esquerda do Uaupés, 
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aproximadamente a 5 km de Trovão), Ku’uławi (Casa das Tartarugas), Muĩpũwi (Casa do 

sol),Ohkó Diawi e Suniã Poeá (Casa da Emergência do povo Tuyuka). 

 O pajé yaí e basei Tuyuka, ao realizar os rituais de pajelanças, entra em contato 

espiritual para invocar forças espirituais de seres que sustentam a vida humana para afastar 

os seres espirituais que tentam destruir a vida de uma pessoa ou comunidade. Quando pajé 

realiza esses rituais repete os mesmos que Pamułĩ Pinõ vivenciou na Casa da Emergência 

de Ohkó Diawi. 

 Segundo Laureano DUTRA (2007), os rituais de pajelanças são conhecimentos de 

Deus. São rituais que Deus (Uhtã Ñehku) transmitiu ao seu neto Pamułĩ Pinõ para que 

usasse antes, durante e depois da criação de grupos humanos. Por esse motivo histórico, o 

yaí e basei ao raelizar oss rituais de pajelanças invoca diretamente a Deus. É Uhtã Ñehku 

(Deus) que transmite  os poderes e a sabedoria aos pajés yaíwa e basera.   

 O Pamułĩ Pinõ e seu irmão Yałebo criaram várias espécies de plantas: ipadu (patu), 

tabaco (munõ) e kahpi para que os pajés utilizassem com adiitivos para vivenciar os rituais 

de pajelanças. Por esse motivo histórico-cosmológico, os pajés do Uaupés consomem as 

substâncias extraídas das folhas das plantas, que ajudam na concentração mental e 

memorização de conhecimentos tradicionais.  

 O ipadu e tabaco são consumidos pelos os pajés quando sentam a noite para 

conversar sobre as doenças e compartilhar os conhecimentos tradicionais. São momentos 

que juntos buscam soluções e respostas para a cura de doenças. Geralmente, quando 

comem ipadu começam conversar das 7 (sete) horas da noite à meia noite, dependendo da 

importância da conversa ficam até mais tarde.  

 O kahpi é uma solução alucinógena, consumida somente durante a formação de 

pajés (yaíwa e basera) e em eventos considerados tradicionais: dabucuri acompanhado 

pelos rituais de cantos e danças de Kapiwayá e rituais de Jurupari. Quem prepara e produz 

a bebida kahpi sempre é um basei. É único que conhece e domina o ritual de kahpi e dos 

potes de kahpi. O basei não revela para pessoas comuns como se realiza o ritual de kahpi e 

nem quais as substâncias que se usa para misturar na solução.   

 “Antigamente, apenas os homens que consumiam kahpi. Atualmente até as 

mulheres não-indígenas que chegaram em Trinidad beberam kahpi” (Basei Antônio 

Barrera, 2007). Enquanto as mulheres indígenas continuam à mercês da tradição rígida do 

povo Tuyuka, algumas mulheres não-indígenas entram nas comunidades querendo 

experimentar tudo as indígenas não podem. Talvez, seja uma incoerência dos próprios 

pajés em apenas proibir às mulheres indígenas e deixar que as não-indígenas consumam 
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substâncias e soluções que, do ponto de vista histórico-cosmológico, eram de uso 

exclusivos dos pajés.  

   Levando-se em conta os rituais de pajelanças, é necessário diferenciá-los os tipos 

rituais que existem. Entendemos que existem dois tipos de rituais de pajelanças: rituais 

realizados apenas por yaí, que se chama yayiałe (ohkó sihtałé e hułé); e rituais realizados 

pelo pajé basei, que se chama kumuãłe. Os principais elementos que usam são: breu preto 

(wehté), tabaco (munõ), carajuru (wãłõsoã) e bahserikó (soluções aquosas misturadas com 

substâncias de origem vegetal); atualmente, alguns pajés até perfumes industrializados.  

 Entre os Tuyuka, o ritual de nominação é o mais importante ritual de pajelança. 

Para vida espiritual de uma pessoa. O ritual de nominação é o primeiro que pajé realiza 

antes do nascimento da criança. Para isso, usa carajuru (wãłõsoã) como elemento material. 

O ritual de nominação tem a mesma importância que o Batismo das Igrejas cristãs.  Os 

indígenas denominam de benzimento do coração, da alma.  

Quando o pajé realiza esse ritual forma uma base espiritual que sustentará durante a 

vida inteira de um Tuyuka, Se de repente a pessoa ficar doente ou precisar fechar o seu 

corpo frente os malzimentos, o pajé usa como base espiritual o nome de benzimento. O 

nome é o que sustenta a vida de um Tuyuka.  

Desse modo, o ritual de nominação significa fortalecer espiritualmente a vida 

Tuyuka. “Os nomes masculinos são: Poani, Paikułó, Paó, Yuhkułó, Põłõ, Duhpó, Ñõłõ, 

Uhtãlõ, Buá e Ñiripu. E nomes femininos são: Diá, Kamõ, Yohsokamõ, Somẽ, Senã, Sanõ e 

Yabé” (Avelino Dutra, 2007).  

 Só recebem nomes Tuyuka quem os são filhos de pai Tuyuka. Os filhos de mãe 

Tuyuka não “podem” receber os nomes do grupo da mãe, porque devem cumprir os 

princípios de patrilineariudade. Se por acaso as mulheres Tuyuka, que são casadas com os 

homens indígenas de outro grupo ou com não-indígenas, nomearem seus filhos com nomes 

Tuyuka, estarão violando o princípio da patrilinearidade e as regras tradicionais do povo. 

Esse tipo de atitude pode ser considerado um afrontamento contra o grupo. Essa regra 

ultrapassa a dimensão Tuyuka. Outros grupos do Uaupés também são patrilineares e 

vivenciam regras de nominação. As mesmas regras que são normatizadas por Tuyuka, 

também valem para outros povos do Uaupés que possuem seus próprios nomes 

tradicionais.  

 Nesses últimos anos, as mulheres indígenas que vivem nas cidades e que são 

casadas com os não-índios vêm “violando” constantemente a regra tradicional de 

nominação indígena para que seus filhos se beneficiem de programas sociais do Governo e 
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de unviersidades que oferecem bolsas de estudos aos indígenas. Para todos grupos 

indígenas do alto rio Negro (do Uaupés e do Içana), os filhos de pais não-indígenas e mães 

indígenas não são indígenas, ponto final e não tem discussão.  Somente são reconhecidos 

indígenas, filhos que tem pais ambos indígenas e filhos de pai indígena e mãe não-índia. 

Essa é uma das normas que ainda sustenta o ser indígena do alto rio Negro.  

 Os pajés Tuyuka não são conhecedores apenas dos rituais de pajelanças ou 

benzimentos. Eles também praticam malzimentos, pois são seres humanos como qualquer 

pessoa comum. São constantemente testados e tentados a realizar rituais que estragam e 

matam pessoas e plantações. Esses rituais se chamam malzimentos ou “sopros”. Os que 

são pajés e benzedores comuuns abes os rituais de malzimentos, porém nem sempre 

praticam esses rituais. Para quem é malzedor uma coisa é certa: A morte remota. O 

malzedor tem vida curta, porque tem muitos inimigos.  

 O ser pajé yaí e ser basei, contitui em formar um dos pilares de sustentação 

espiritual indígena.  O pajé existe para proteger, prevenir e curar doenças. De acordo com 

depoimentos dos pajés Tuyuka, ao longo da história de contato, o pajé nunca foi respeitado 

e valoriado como representante indígena que cura doenças. Por falta de conhecimento, 

respeito e valoração em relação a figura do pajé, criou-se equívocos de quem é pajé e de 

quem não pajé do Uaupés. Tanto os indígenas como os não-indígenas que vivem no alto 

rio Negro não conseguem diferenciar entre yaí, basei e bahsegu, por que não conhecem a 

história de origem dos indígeanas. 

O desconhecimento da maioria indígena sobre as histórias de origem dos povos do 

Uaupés é conseqüência e fruto da evangelização cristã, que possuiu caráter normatizador; 

atualmente, promove contraditoriamente e superficialmente, em reação contra sua 

virulência, um movimento de revalorização de concepções e definições tradicionais que 

devem se estabelecer nas práticas de novos yaíwa, basera e nas descrições e análises mais 

aprofundadas dos estudiosos indígenas e não-indígenas.  

 A realidade atual, resultado de vivência do cotidiano Tuyuka se liga no discurso 

com questões mais amplas que se relacionam a uma tradição milenar não vivenciada, 

manifestada pelos sujeitos deste trabalho na participação de diferentes yaíwa, basera, 

bayaroa, pesquisadores e lideranças indígenas do alto rio Negro. Estas questões se referem 

de um “projeto de conhecimento a ser construído de geração em geração”, no qual os 

indígenas e pehkaasã (não-indígenas), que vivenciam entre populações do Uaupés, devem 

estar atentos sob pena de se tornarem anacrônicos. 
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 Na procura de meios que garantam fortalecer a “reconstrução do projeto de 

conhecimento dos rituais de pajelanças”, os pajés Tuyuka (yaíwa e kũmũã) procuram 

indígenas interessados que corroborem para a transmissão de conhecimentos dos rituais de 

pajelanças de acordo com as regras tradicionais, sendo que essas sustentações racionais se 

relacionam principalmente com a formação tradicional de novos pajés. As razões pelas 

quais se torna necessário tal processo são justificadas por aspectos mais amplos, como 

“desaparecimento de yaíwa e kumuã”, “desinteresse de jovens indígenas pelos rituais de 

pajelanças”, “falta de conhecimento mais aprofundado sobre conhecimentos e rituais 

tradicionais pela maioria indígena”, “equívocos de definições do ser yaí e do ser kumu”, 

“mudança cultural dos povos do Uaupés” etc.   

 Existe uma intensa inquietação, por parte de yaíwa e kũmũã Tuyuka, em como 

formar novos yaíwa e basera; como e para quem transmitir os rituais de pajelanças, 

focando principalmente ao projeto de formação tradicional para os interessados de grupos 

indígenas da região do Uaupés, procedente da Casa da Emergência de Ohkó Diawi. 

 Enquanto essa necessidade entremeia as preocupações dos yaíwa e basera por 

conseqüência da transformação, buscam-se direções e meios comuns que garantam a 

continuidade da prática dos rituais, os quais são essenciais para a prevenção e cura de 

doenças e malzimentos. É assim que as práticas dos rituais de pajelança e benzimento são 

consideradas como ritos que constituem o ser Tuyuka e como conhecimentos a serem 

transmitidos para gerações futuras.   

 Pode- se também notar que, a busca pelos indígenas que se interessem em aprender 

os rituais, é fruto do reconhecimento, da mudança de comportamento diante da relevância 

dos rituais e da vivência passada e atual dos pajés. Os pajés do grupo Tuyuka apresentaram 

e demonstraram vivência coletiva do grupo, e conhecimentos compartilhados entre outros 

grupos da região. Acima de tudo, como exemplo de interetnicidade, tornaram-se yaíwa e 

kumuã por meio de pajés de outras etnias.    

 Está claro que, nesse processo de construção de conhecimentos tradicionais, o povo 

Tuyuka tem uma importância fundamental entre os povos da região, porque é nesse projeto 

que os yaíwa e kumuã vivenciam suas práticas dos rituais de pajelanças buscando vivificar 

um sentido aos rituais. Esse sentido pode ser espalhado e fortalecido através de transmissão 

oral e escrito que fará existir nas futuras gerações. 

 Outras três coisas que também estão claro são: a intitulação do ser pajé ou kũmũ do 

Uaupés deve ser feito de acordo com a formação tradicional dos grupos, porque não se 

pode autodeclarar. E ninguém pode considerar pajé sem que a pessoa tenha passado por 
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uma formação tradicional, conforme as regras e dsiciplinas milenares; há necessidade 

urgente, principalmente de nós pesquisadores indígenas, em aprofundar cada vez mais 

sobre o conhecimento dos rituais de pajelanças para evitar equívocos nas traduções de 

nomes e palavras que são próprios da linguagem pajelança, para que possamos contribuir 

melhor na compreensão de um texto e conteúdo que se refere aos rituais.  

 Este estudo aponta para o fato de que os pajés Tuyuka e os pajés de outros povos do 

Uaupés, tanto do Brasil como os da Colômbia, demonstram a necessidade de transmitir os 

conhecimentos para seus descendentes para que essas tradições não morram com eles, 

como aconteceu com seus antepassados.   

 Outra coisa imprescindível desse projeto de construção de rituais é o fato dos yaíwa 

e kumuã estarem dispostos a transmitir e formar novos pajés, dado que a vivência de rituais 

entre a futura geração do Uaupés depende de suas atuações e aberturas em cada povo, que 

ainda conta com eles. Isso traz importância objetiva e clara, quando em nenhum momento 

uma pesquisa acadêmica protagonizada por indígenas e pehkaasã (não-indígenas) é vista 

de maneira negativa, mas como algo complementar. Isso diminui a possibilidade de um 

posicionamento crítico sobre o ser yaíwa e kumuã do Uaupés, inclusive do ser pajé 

Tuyuka. Desse modo, foi possível constatar que há uma efetiva preocupação por parte dos  

sujeitos da pesquisa em estarem convencidos de que é necessário ensinar aos novos 

indígenas interessados, tanto aos homens como às mulheres, para não perder totalmente a 

sabedoria milenar. 

 Conclui-se neste momento que, do ponto de vista da dimensão Tuyuka, torna-se 

necessário proporcionar aos yaíwa e kumuã fundamentos que possibilitem a construção do 

projeto de transmissão dos conhecimentos tradicionais diante da mudança que ocorre 

intensamente.   

 Por isso, faz-se necessário que os fundamentos dos rituais de pajelanças descritos 

nesta dissertação ajudem os yaíwa e kumuã a se apoiarem e manterem intactas seus 

conhecimentos milenares perante as transformações dinâmicas das comunidades indígenas 

do Uaupés. 

 A tradição Tuyuka necessita levar em consideração a presença de outros povos 

indígenas do Uaupés no processo de construção do projeto e da prática dos rituais de 

pajelanças. Portanto, é fundamental que yaíwa e kumuã sejam notados como sendo 

essenciais na constituição do ser indígena da região. Ou seja, não basta querer ser pajé 

apenas para pertencer ou defender o seu povo e sua descendência; ser yaí e kumu 

ultrapassa a dimensão do sentido de pertencer apenas a uma descendência tradicional de 
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pajés, porque é preciso também compreender os aspectos cosmológicos que constitui a 

originalidade do ser pajé, que influenciam diretamente o sentido do ser yaí e kumu diante 

do projeto de construção do conhecimento e formação de novos yaíwa e kumuã que 

conduza para uma vivência permanente de tradições milenares do Uaupés. 
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GLOSSÁRIO 
 
ãhsĩpoã ñehku: segundo irmão mais velho de Suniã Pãłãmĩ, tão sábio quanto ele; foi escolhido e 
enviado para as regiões andinas, onde criou e povoou diferentes povos indígenas.  
basei: é pajé, também é chamado de kũmũ. Para ser basei é necessário passar três a quatro meses de 
formação tradicional sob a orientação e acompanhamento de pajé basei, que dita regras rígidas de 
abstinência alimentar. 
basera: é a palavra no plural que deriva de basei. 
bahsawi: casa tradicional dos povos indígenas do Uaupés. 
bahsariwi: casa tradicional dos povos indígenas do Uaupés; casa de danças e festas. 
bahsegu: benzedor comum; não é pajé; conhece apenas alguns rituais de pajelanças considerados 
básicos, como por exemplo, rituais do parto etc.   
bahsei: benzedor comum; não é pajé; conhece apenas alguns rituais de pajelanças considerados 
básicos, como por exemplo, rituais do parto etc.   
bahserá: benzedor comum; não é pajé; conhece apenas alguns rituais de benzimentos considerados 
básicos, como por exemplo, alguns rituais do parto etc.   
bahseré: rituais de benzimento, que podem ser realizados tanto por basera como por bahserá, e até 
por yaíwa. 
bahseré wãmẽ: bahseré significa benzimento; e wãmẽ significa nome; portanto, nome (es) de 
benzimento (os). 
bahsoká: pessoas; gentes; seres humanos; pessoas humanas. 
bairó: irmã menor, minha irmã menor.  
bairó mahkõ: filha da irmã menor. 
bairó mahku: filho da irmã menor. 
bayá: antigo e principal chefe tradicional de casas tradicionais dos indígenas do Uaupés. Mestre 
dos cânticos e danças de kapiwayá. 
bayaroa: plural da palavra bayá. 
béroa: sib Tuyuka que é considerado o mais alto dentro da estrutura hierárquica do grupo. A 
palavra pode ser usada também para se referir aos membros desse sib. 
bołi: doenças, tristezas, as coisas más. 
bołi bahsoká: seres espirituais geradores de doenças, também chamados de Waí-Mahsã. 
bołi wihseri: casas de seres espirituais chamados Waí-Mahsã; significa casa de doenças, de 
tristezas. 
bugó: tia. 
bugóokó: refere-se à tia mais velha de idade. 
buguku: refere-se aos tios mais velhos de idade. 
bugu: tio. 
buhku: meu esposo, meu velho. 
buhkuó: minha esposa, minha velha. 
buhpó: trovão. 
buhpó ñehku: refere-se a Deus Supremo; o termo significa Avô do Trovão. 
buhtoá: velhos, ancestrais, antepassados. 
buuku: refere-se aos tios mais velhos de idade.ou (tios mais velhos de3 idade); 
bułekó ñehku: refere-se a Deus, que significa Deus do Universo, Deus do Tempo. 
diá: rio. 
diá kahsá: rio Tiquié. 
diasihti mahkãwi: primeira Casa da Emergência, também chamada de Casa da Emergência do Sul, 
situada no litoral do Estado de São Paulo, Brasil. 
dihtá: terra, território, país, estado.  
doáłe: são rituais de malzimento ou “sopros”. 
dohkapuała: refere-se ao povo Tuyuka; dohká significa pilar e socar; puała significa cravar, 
fincar-se; logo, dohkapuała significa gente que soca e crava. A palavra é uma cognominação e não 
um nome tradicional do grupo. 
duhpu: cabeça, chefe, líder. 
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kahpi: “cipó da família das malpighiáceas (Banisteria caapi)” (Dicionário Aurélio), do qual os 
pajés do Uaupés usam para misturar com outras substâncias de origem vegetal que o torna 
alucinógeno.  
kahpiru: pote de barra, onde se guarda a bebida kahpi. 
kahpi suniã: ser espiritual que se chamava Kahpi Suniã e é considerado pelos pajés como pai de 
kahpi. No ritual da criação dos humanos na Casa da Emergência de Ohkó Diawi, foi transformado 
em um pé de kahpi, do qual Suniã Pãłãmĩ todas as partes de seu corpo para dividir aos chefes de 
cada grupo indígena. As partes do corpo desse ser espiritual representavam um tipo de kahpi. 
kahpi suniã mahkõ: filha de Kahpi Suniã; foi a primeira mulher criada na Casa da Emergência de 
Ohkó Diawi, por Suniã Pãłãmĩ; foi a mulher que fez o primeiro parto que antecedeu todos os 
demais partos que seriam realizados por outras mulheres indígena, que com o sangue de seu parto 
transformou em bebida de kahpi, que inundou a Ohkó Diawi para que as novas criaturas humanas e 
os pajés pudessem beber e se embriagar.  
kapiwayá: são músicas e danças tradicionais cantadas por bayaroa; essas músicas são 
compartilhadas por todos os grupos indígenas do Uaupés, que foram criados na Casa da 
Emergência de Ohkó Diawi. 
koãmahku: Deus. 
kumuãłe: rituais de benzimento praticados apenas por um basei ou kumu. 
kumuãłõ: banco de sentar. 
kumuduhkałi: cochos de caxiri. 
mahkã: povoado, comunidade, aldeia, cidade, lugar habitado por pessoas. 
mahkõ: filha, sobrinha, neta. 
mahku: filho, sobrinho, neto. 
mahsã: pessoas; gentes; seres humanos; pessoas humanas. 
mahsãkuła: seres espirituais dos rituais de Jurupari. 
mahsãkuła yaí: pajés dos rituais de Jurupari. 
mehkõ: tia, sogra. 
mehku: tio, sogro. 
miniã yaí: pajé e mestre dos rituais de jurupari. 
miñõbułó: refere-se à comunidade Tuyuka de Trinidad, situada no alto Tiquié, Colômbia. 
muĩpũłĩ: caraná. 
muĩpũłĩ pinõ: o irmão caçula de Suniã Pãłãmĩ, ser espiritual dos rituais de habitação; representou 
o lado negro do projeto de criação dos grupos humanos deste novo continente; literalmente 
significa cobra de caraná e palha. 
munõ: tabaco. 
ñehku’uku: avô. 
ñehku: avô.  
pahku: pai, avô. 
páhku: refere-se apenas ao pai. 
pahkó: mãe, avó 
páhkó: refere-se apenas à mãe.  
pahkookó: avó.  
pahkuuku: avô. 
pamułĩ wihseri: Casas da Emergência. 
pamułĩ sohpé: Portão da Emergência. 
pamułĩ yohkosoró: Canoa da Emergência dos povos indígenas do Uaupés. 
pehkaasã: refere-se aos não-indígenas. 
peołá: maku, servos, membros de um sib mais baixo da hierarquia social dos povos do Uaupés; 
refere-se também aos membros dos povos hupda, nadeb etc.  
pẽõłã: maku, servos,  
peyuru: caxiri. 
pinõ: cobra. 
ponã: filhos, descendentes, prole. 
ñehkõõkó: avó. 
ñehkõ: avó 
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numiõ: menina, mulher. 
numiõ mahkõ: filha da irmã.  
numiõ mahku: filho da irmã. 
ohpé: breu preto. 
ohkó: água. 
pãłãmeõ: neta. 
pãłãmĩ: neto.  
pamułĩ pinõ:  é outra denominação para se referir ao Suniã Pãłãmĩ; o termo significa literalmente 
que emergiu ou que fez emergir. 
patu: ipadu. 
poeá: cachoeira; refere-se também à cidade de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil. 
sõwõ: irmã maior.  
sõwu: irmão maior.  
suniã: Deus. 
suniã ñehku: refere-se a Deus Supremo. 
suniã pãłãmĩ: suniã refere-se a Deus Supremo; os dois termos significam neto de Deus.   
suniã poeá: refere-se à cachoeira de Jurupari, onde há a Casa da Emergência do Povo Tuyuka, 
localizada no alto Uaupés, Colômbia 
uhtã: pedra.  
uhtã ñehku: refere-se a Deus dos povos indígenas do Uaupés, que em uma tradução literária 
significa Avô das Pedras. 
uhtã pinõ: cobra de pedra. 
uhtãpinõmahku: significa filho de Uhtã Pinõ; tuyuka. 
uhtã tuhtu mahkãwi: uhtã significa pedra; tuhtu significa touco; mahkã, nesse caso é advérbio de 
lugar; wi significa casa: portanto, significa Casa da Emergência de Touco de Pedra, situada em 
Belém, Pará.  
waí-mahsã: seres espirituais das Casas da Emergência, que no início eram grupos humanos, mas 
que se perderam no Portão da Emergência de  Diasihti Mahkãwi, quando se tornaram seres 
espirituais, considerados pelos pajés como nossos principais adversários e geradores de doenças. 
Existem vários tipos deles, tais como: waí-mahsã das casas espirituais da terra; Waí-Mahsã das 
casas espirituais das árvores; Waí-Mahsã das casas espirituais dos rios; Waí-Mahsã das casas 
espirituais das serras e montanhas etc. Waí-mahsã, em tukano, significa  peixes-gentes, 
respectivamente. 
waí: peixes. 
waikałi: substância de origem vegetal usada durante a formação de pajés. 
wãmẽ: nome, denominação, nominação. 
wehté: breu preto. 
wi: casa. 
wihseri: casas, habitações.  
wihseri yaí: pajé (basei ou kumu) que conhece os rituais de benzimento das habitações, das casas 
tradicionais (Bahsawihseri).  
wiõ: substância alucinógena usada durante a formação de pajés (yaíwa e basera).  
wihõ: refere-se ao mesmo wiõ. 
wehsé: roça. 
wehseri: roças. 
wehseri yaí: pajé (basei ou kumu) que conhece os rituais de benzimentos  das roças; especialista 
em benzimento de maniva e tudo que é cultivado em uma roça. 
wehteri yaí: pajé (basei ou kumu) que conhece os rituais de benzimento com breu. 
yaí: pajé que passou quatro anos em formação sob a orientação de um mestre-yaí. É o único que 
realiza o ritual de pajelança (ohkó sihtałe e hułe). 
yaíwa: plural de yaí, pajés. 
yałebo: terceiro irmão de Suniã Pãłãmĩ; ser espiritual que construiu todas as Casas da Emergência; 
ser espiritual considerado criador de alimentos. 
yehpá: chão, terra, espaço ambiental. 
yehpałi: chãos, terras, espaços ambientais  
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yehpałi yaí: pajé basei especialista em rituais de habitação e chão. 
yohkosoró: canoa. 
yeriponã: coração, alma. 
yeriponã bahseré: ritual (s) de pajelança do coração. 
yé tudi: yé significa garça; tudi significa barranco, parede; barranco de garça. 
yu bayió: yu significa meu (s), minha (s); bayió significa irmã menor. A junção dos dois termos 
significa minha irmã menor. 
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APÊNDICE A – As 38 comunidades do rio Tiquié, da foz ao nascente, com denominações 
em Português, Castelhano, Tuyuka e Tukano, onde vivem os Tuyuka e seus parentes de 
outros grupos.  As informações foram dados pelos meus pais (Avelino Dutra e Maria Olga 
Fontes Dutra) e por meus tios (Laureano Dutra e Antônia Costa Dutra), durante a viagem 
de pesquisa de campo, nos meses de janeiro a abril de 2007.   
  
 
 01. Corocoró: Kohtobehtó (em tuyuka), Kohtobetó (em tukano). Localizada na 

margem esquerda, ELEV: 69m, N 00o02’25.0” e W 068o37’18.7”. Vivem os Dahseá 

Bohsokahperiponã ou Bohsokahperipõłã, os mesmos descendentes dos tukanos de 

Taracuá e uma família Dessana Yuguponayu ou Yugupõłu. São casados com piratapuyas e 

tarianas.  

 02. Matapi: Kahsayapihtó (em tuyuka), Kahsayapitó (em tukano). Localizada na 

margem esquerda, ELEV: 78m, N 00o01’45.3” e W 068o41’03.8”. Vivem os Dahseá 

Bohsokahperiponã casados com hupdas, um Tuyuka Miñoã Dohkapuału, casado com uma 

hupda (peogó) e hupdas casados entre si.    

 03. Taiassú: Yehsé Yuhti (em tuyuka), Yehsé Yuhti (em tukano). Localizada a 

margem direita, ELEV: 85m, N 00o02’49.9” e W 068o48’56.5”. Vivem apenas uma família 

do grupo Miriti-tapuia, Nẽroãyu, Nẽrou. Casado com uma Tuyuka.  

 04. Mucura: Oakó (em tuyuka), Oakó (em tukano). Localizada na margem direita, 

ELEV: 88m, N 00o04’41.6” e W 068o51’53.1”. Vivem os Miriti-tapuia, Nẽroã, casados 

com tukanas Bohsoá numia, Bohsoá numiã. 

 05. Vila Nova: Ñamãñoã (em tuyuka), Ñamãñoã (em tukano). Localizada na 

margem direita, ELEV: 83m, N 00o05’33.5” e W 068o53’51.9”. Vivem os Nẽroã e os 

Tuyuka Dahsiá Mehtãłãgã, casados com tukanas, dessanas e tuyukas.  

 06. Nimaña Pihtó (em tuyuka) , Nimãñã Pitó (em tukano). Localizada na margem 

direita, ELEV: 83m, N 00o07’25.1” e W 068o58’03.2”. Vive uma família do povo 

Dessano, vindo da comunidade Piracema do Umari igarapé, afluente do Tiquié. 

 07. Colina: Poauhtu (em tuyuka), Poałinu (em tukano). Situado na margem 

direita, ELEV: 86m, N 00o07’13.1” e W 069o00’29.3”. Vivem os Dahsea Ñahołiponã, 

Ñahołipõłã, Tułopõłã casados com tuyukas, piratapuias, miriti-tapuias, tarianas. 

 08. Mukura: Oanu (em tuyuka), Oanu (em tukano). Localizada na margem 

esquerda, ELEV: 81m, N 00o10’06.7” e W 069o07’53.6”. Vivem os Dahsea Ñahołiponã, 

Ñahołipõłã, Tułopõłã, casados com tarianas, pira-tapuias, miriti-tapuias e tuyukas.  

 09. Acaraposo: Wãniã Sawí (em tuyuka), Wãłiã Tuhkũłõ (em tukano). Localizada 

na margem direita, ELEV: 83m, N 00o08’26.8” e W 069o12’15.1”. Vivem os Dahsea 
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Ñahołiponã, Ñahołipõłã, Tułopõłã, casados com dessanas Yuguponã numiã, Yuugupõłã 

numiã.  

 10. Pirararaposo: Mãwi Sawi (em tuyuka), Mahãwi Tuhkũłõ (em tukano). 

Situada na margem direita, ELEV: 83m, N 00o08’26.8” e W 069o12’15.1”. Vivem os 

Dahsea Ñahołiponã, Ñahołipõłã, Tułopõłã, casados com tuyukas, dessanas e tarianas.  

 11. Cunuri: Wahpu Bułó (em tuyuka), Wahpu  Nuhku (em tukano). Localizada na 

margem esquerda, ELEV: 85m, N 00o12’30.9” e W 069o22’45.7”. Vivem os Dahseá 

Ñahołiponã, Ñahołipõłã, Tułopõłã, casados com dessanas e uma família Dessana vindos de 

Piracema do Umari igarapé.  

 12. Iraity: Ohpé dułi (em tuyuka), Ohpé Dułi (em tukano). Localizada na margem 

esquerda, ELEV: 81m, N 00o13’11.0” e W 069o28’28.3”. Vivem os Nẽroã casados com 

dessanas e tukanas.  

 13. São Tomé: Moõ Tabé, Moõ Pihkõ, Buhpuya Pihtó (em tuyuka, 

respectivamente), Moõ Tuhkũłõ (em tukano). Localizada na margem direita,  ELEV: 87m, 

N 00o12’09.6” e W 069o29’11.3”. Vivem os Nẽroã, casados com as tukanas e dessanas. 

 14. Boca da Estrada: Seẽku Tałó (em tuyuka), Seãpihkãłã Dihtałá (em tukano). 

Situada na margem esquerda, ELEV: 85m, N 00o13’07.4” e W 069o31’03.5”.Vivem os 

Dahsea Dohseponã, Doepõłã, os Dessanos Yuguponã, os Nẽroã e os Hupdas (peołá, 

peołã), casados com tuyukas, dessanas, tukanas, miriti-tapuias e hupdas. 

 15. Barreira: Yuyułi Tałó (em tuyuka), Yuyu Taha (em tukano). Situada na 

margem esquerda, ELEV: 86m, N 00o13’50.3” e W 069o34’25.8”. Vivem os Dahsea 

Tułoponã, Tułopõłã e os peołá. Casados com as kobewua numiã (da etnia Kubeu), 

dessanas e hupdas.  

 16. São Luís: Buhkuya Pihtó (em tuyuka), Buhkuya Pitó (em tukano).  Localizada 

na margem esquerda, ELEV: 84m, N 00o13’07.6” e W 069o35’42.5”. Vivem os dessanos 

Yuguponã, Yugupõłã, casados com tukanas e miriti-tapuia.  

 17. Floresta: Yehseró Pehtá, Połeró Pehtá. Situado na margem direita, ELEV: 

92m, N 00o13’11.0” e W 069o36’24.4”. Vivem os dessanos Yuguponã, casados com 

tukanas. 

 18. São José: Bohteapũ Bułó (em tuyuka), Botepũłĩ Buá (em tukano). Situada na 

margem direita, ELEV: 88m, N 00o13’35.7” e W 069o36’48.8”. Vivem os Dahsea 

Tułoponã, Tułopõłã, casados com dessanas.  
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 19. Santa Luzia: Buhtoá Bałitałó (em tuyuka), Buhkułã Bataha (em tukano). 

Localizada na margem esquerda, ELEV: 92m, N 00o13’47.6” e W 069o38’03.0”.  Vivem 

os Dahsea Tułoponã e Bohsoa, casados com dessanas e tuyukas.  

 20. Sítio Novo: Mamã Mahkã (em tuyuka), Mãmã Mahkã (em tukano).  

Localizada na margem direita, ELEV: 79m, N 00o12’55.3” e W 069o38’23.9”.  Nesse local 

há uma família do grupo Sułiá.  

 21. São Francisco: Uhtã Tuhti ou Uhtã Tiritaró (em tuyuka), Uhtã Titá (em 

tukano). Localizada na margem esquerda, ELEV: 96m, N 00o13’33.3” e W 069o39’06.65”. 

Vive uma família tukana com uma mulher dessana. 

 22. Maracajá: Tukẽñałĩ Ñoã (em tuyuka), Tuoñałĩ Ñoã (em tukano). Situada na 

margem direita, ELEV: 93m, N 00o13’24.4” e W 069o40’11.9”.  Vivem os Dahsea 

Dikohperiponã (Dipeponã, Dipepõlã), Diperipõłã e Dessanos Yaíbuhtirá, casados com 

dessanas e tukanas. 

  23. Santo Antônio: Bayá Kohpé (em tuyuka), Bayá Pé (em tukano). Localizada na 

margem esquerda, ELEV: 98m, N 00o13’37.1” e W 069o41’35.9”. Vivem os Dahsea 

Dikohpeponã e Wĩnã Yaíbuhtirá, casados com tuyukas, dessanas e tukanas. 

 24. São João: Wałuserá kó (em tuyuka) Wałuserá kó (em tukano). Localizada na 

margem direita, ELEV: 96m, N 00o13’47.1” e W 069o43’12.9”.  Vivem os Wĩnã 

Kẽrõłiponã, casados com tukanas e hupdas. 

 25. Bela Vista: Dihtatihpoałi Tałó (em tuyuka), Nuhkupoałi Tá (em tukano). 

Localizada na margem esquerda, ELEV: 93m, N 00o14’20.4” e W 069o45’17.8”. Vivem os 

Dahsea Paperaponã, Paperapõłã, Papomõponã, Pamõpõłã, Miñoã Dohkapuała/ Wehsé 

Dohkapuała e os Wãmuteñãłã Bałá, casados com as tuyukas, tukanas, pira-tapuias e barás. 

 26. PARI-CACHOEIRA: é também denominado de Imikahsapá (em tuyuka), 

Imisapá (em tukano), Buhsá Poeá (em tuyuka), Busá Poeá (em tukano), Siririá (em 

tuyuka), Siripá (em tukano). Localizada nas duas margens do Tiquié, ELEV: 109m, N 

00o15’09.3” e W 069o47’25.5”. Vivem os Dahsea Bahtitororá Pãłẽsiponã, tuyukas Béroa/ 

Ohkokahperiá/ Wehsé Dohkapuała/ Dahsiá Pahkała, dessanos e tarianos, casados com 

tuyukas, dessanas, tarianas e pira-tapuias. As famílias tukanas “mais” tradicionais desse 

lugar, apesar de terem um único ancestral, foram dividido através de sobrenomes pelos 

missionários católicos, e, hoje são: Machado, Abreu, Brandão Gentil, Costa, Arantes, 

Maranhão Arantes, Reis e Castros. Segundo João Costa (2007). Esta é a ordem hierárquica 

dos Tukano de Siripá.  Além dos indígenas também há presença missionária católica dos 
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diocesanos e salesianas; e o 6o Pelotão Especial do Exército Brasileiro (6o PEF do rio 

Tiquié). 

 Abaixo de Pari-Cahoeira fica localizada a foz da Onça Igarapé, Yaí Ñĩriyá, na 

margem direita do Tiquié. No seu interior tem um povoado Tuyuka, chamada de Nossa 

Senhora da Assunção, onde vivem os Dohkapuała Dahsiá Pahkała e Dahsiá Mehtãłãāã, 

casados com tukanas. 

 27. São Domingos: Unemini Pałó (em tuyuka), Ułẽmĩripá (em tukano). Situada na 

margem direita, ELEV: 108m, N 00o15’28.6” e W 069o50’52.4”. Vivem os Dahsea 

Buberaponã, Buberapõłã, casados com tuyukas, dessanas, tatuya e Aůhigõ. 

 Acima de São Domingos se encontra a foz do igarapé Cabari, Miñoã, Miõñã. 

Localizado na margem esquerda, no seu interior há dois povoados (Coração de Maria e 

Mercês), onde vivem os Uhtãpinõponã Wehsé Dohkapuała, casados com tukanas, tatuyas, 

brancas e dessanas; e na cabeceira do igarapé vivem  os Hupdas. 

 28. São Paulo: Conẽ Cabułiñoã (em tuyuka), Õłẽ Cabułiñoã (em tukano). Situada 

na margem direita, ELEV: 102m, N 00o16’09.3” e W 069o52’01.1”. Vivem os Dahsea 

Menĩ Bayáponã, Mẽrĩ Bayapõłã e Wehsé Dohkapuała – oriundos do igarapé Cabari – 

casados com mulheres tuyukas e Aůhĩrã numiã.  

 29. São Tomé: Kikahseriyá Pihtó (em tuyuka), Kikahserimã Pitó (em tukano). 

Situada na margem direita, ELEV: 102m, N 00o16’07.2” e W 069o52’29.7”. Vivem os 

Dahsea Menĩ Bayáponã,  Mẽrĩ Bayapõłã e tuyukas  Uhtã Bahsoká, Uhtã Mahsã, casados 

com tuyukas, dessanas e hupdas.  

 30. Santa Rosa: Tohtoyá Pihtó, Tohtoyá Pitó. Situado na margem direita, ELEV: 

105m,  N 00o16’06.3” e W 069o53’06.9”. Vivem os Dahsea Pamõponã, Pamõpõłã, 

casados com tuyukas e hupdas.  

 31. Jabuti Cachoeira: Ku’uwa (em tuyuka), Uwá (em tukano). Sitauda na margem 

esquerda, ELEV: 126m, N 00o16’28.5” e W 069o53’43.1”. Vivem os Dahsea Bu’uponã,  

Bupõłã, Paperaponã e hupdas casados com tuyukas, dessanas e tukanas. 

 32. Boca do Sal: Moãña Pihtó (em tuyuka), Moãñã Pitó (em tukano). Localizada 

na margem direita, ELEV: 106m, N 00o16’22.3” e W 069o54’05.0”. Vivem os Dahsea 

Bohsoá casados com tuyukas.  

 33. Caruru Cachoeira: Moãwa (em tuyuka), Moõ (em tuyuka). Situada na 

margem direita, ELEV: 106m, N 00o16’25.4” e W 069o54’48.1”. Vivem os Dahsea 

Bohsoá, casados com tuyukas.  
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 34. São Pedro: Pihkõłõ Bułó (em tuyuka), Pihkõłõ Buá (em tukano). Localizada 

na margem esquerda, ELEV: 108m, N 00o16’00.2” e W 069o58’27.0”. Vivem os 

Uhtãpinõponã Ohpaya Dohkapuała, Ñiñã Dohkapuała, Ohkó Kahpeaponã, Miñoã 

Dohkapuała e Aůhĩrã, casados com tuyukas, tukanas, tarianas e barás.  

 35. Cachoeira Comprida: Yoałiwá (em tuyuka), Yoapaha (em tukano). Situada na 

margem direita, ELEV: 131m, N 00o15’45.0” e W 070o01’04.4”. Vivem os Tuyukas Ñiñã 

Dohkapuała e Bałá, casados com tukanas, barás e tuyukas. 

 36. Fronteira: Ihkisiriá (em tuyuka) ou Kaíra Tałó (em tuyuka) – a última 

denominação é a mais conhecida, mas não a mais tradicional. Localizada na margem 

direita, ELEV: 142m, N 00o15’35.0” e W 070o02’44.3”, onde na as duas margens há dois 

marcos que limitam a fronteira entre Brasil-Colômbia. Vivem os Tuyukas Ñiñã 

Dohkapuała, Ohkó Kahpeaponã, Miñoã Dohkapuała e Aůhĩrã, casados com tarianas e 

yepamahsã.   

  37. Puerto Colômbia ou Pupunha: Unekumuñã (em tuyuka), Ułẽkumuñã (em 

tukano). Situada na margem direita, ELEV: 148m, N 00o13’50.9” e W 070o04’46.2”. 

Vivem os tuyukas Ñiñã Dohkapuała e Kubewua, casados com tukanas e barás.  

   Entre o Puerto Colômbia e Trinidad, encontra-se a foz do igarapé Abiu, 

Kanẽpuya onde no seu interior há uma comunidade Tuyuka, chamada Bela Vista, 

Buépehsáłi Bułó. Aí vivem os Uhtãpinõponã Ohkó kahpeaponã, Dahsia Mehtãłãāã e Bałá 

Wá Ñohhkõłoã, casados com tukanas, barás e tuyukas.  

  38. Trinidad:  Miñõ Bułó (em tuyuka) ou Bubi Bułó (em tuyuka), Miõ Buá (em 

tukano). Localizado na margem direita, ELEV: 171m, N 00o14’01.7” e W 070o10’09.6”. É 

a maior comunidade Tuyuka, com uma população aproximada de 600 pessoas, onde 

também vivem os Bałá e Kubewua, casados com tuyukas, barás, tukanas e Aůhĩrã. Além 

dos indígenas existe a presença missionária católica.   


