
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

Programa de Pós-graduação em Antropologia Social 

 

 

Lênon Thomas Teixeira Kramer 

 

 

 

 

 

 

 

O “Poder” que sempre “Quase Existe”: Pessoa e Hierarquia no alto rio Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos 

2017 

* 



Lênon Thomas Teixeira Kramer 

 

 

 

Dissertação 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, da 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Antropologia Social. 

 

 

Linha de pesquisa: Etnologia Indígena 

 

Orientador: Geraldo Andrello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos 

2017 

* 

 



3 

LÊNON THOMAS TEIXEIRA KRAMER 

 

 

 

 

O “PODER” QUE SEMPRE “QUASE EXISTE”: PESSOA E HIERARQUIA NO 

ALTO RIO NEGRO 

 

Dissertação para obtenção do título de Mestre em Antropologia Social, da 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Orientador: ______________________________________________________ 

Prof. Dr. Geraldo Andrelo - UFSCar 

 

1º Examinador: ___________________________________________________ 

Prof. Dr. Piero de Camargo Leirner - UFSCar 

 

2º Examinador: ___________________________________________________ 

Aline Iubel – Pos-Doc, Departamento de Antrpoologia/UNICAMP 

 

 

 

 

 

 

São Carlos, 20 de Março de 2017.  



4 

Resumo 

A presente dissertação aborda o tema da relação entre narrativas míticas e relações 

hierárquicas nas populações indígenas do alto rio Negro, região do noroeste amazônico, 

buscando trazer uma nova luz à discussão, através de um olhar distanciado, traçando 

comparações com a hierarquia como se apresenta no sistema de castas na Índia. Parte de uma 

narrativa mítica sobre a geração do mundo e dos seres, que se torna uma narrativa política de 

afirmação do direito do clã K’imaro Porã sobre o narrar a história dos Tukano, passa pela 

confrontação dessa com a narrativa do clã Oyé Porã, o clã dos chefes, que está publicada em 

livro, e chega enfim a um foco mais abrangente, abordando a relação entre as narrativas, o 

processo de individuação e as hierarquias. Assim, apresenta-se uma análise comparativa entre 

os sistemas hierárquicos rionegrino e indiano, encontrando semelhanças no modo como se 

estruturam as ordenações hierárquicas dos grupos nas duas regiões, apontando que as diferenças 

nas organizações hierárquicas concretas encontradas se devem à maneira como as populações 

de ambas as regiões realizam seu processo de individuação – isto é, como elas resolvem a 

questão de o que é uma pessoa e como ela vem a se realizar em sentido pleno.  

 

 

Palavras Chave: Hierarquia, Processo de Individuação, Mitos, Tukano, Noroeste 

Amazônico. 



Abstract 

This thesis approaches the relationship between mythical narratives and hierarchical 

relations on the indigenous people of the Northwestern Amazon, seeking to bring on new light 

to the theme, through a distanced look, tracing comparisons with the hierarchical relations on 

the Indian caste system. It starts with a mythical narrative on the generation of the world and 

the beings, which becomes a political narrative of affirmation of the rights of the clan K’imaro 

Porã to tell the history of the Tukanoans, then it passes through the confrontation between this 

narrative and the one from the clan Oyé Porã, the chief clan, which is published in book form, 

and then reaches a more embracing focus, taking the relationship between those narratives, the 

individuation process, and the hierarchies. This way, the thesis presents a comparative analysis 

between the hierarchical systems on Northwestern Amazon and India, finding similarities on 

the way those two structure the hierarchical ordinations of groups, pointing that the differences 

on the actual hierarchical organizations found on those regions are related to the way both 

peoples accomplish their own individuation processes – namely, how they settle the question 

on what is a person and what makes them fulfill themselves. 

 

Keywords: Hierarchy, Individuation Process, Mythology, Tukano, Northwestern 

Amazony. 
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1 Introdução 

 

Esta pesquisa teve origem com o meu trabalho de graduação, dedicado a uma análise 

comparativa entre as etnografias e narrativas mitológicas do alto rio Negro e da chamada região 

da montanha do oriente peruano, e no qual busquei traçar paralelos entre os os povos indígenas 

dessas duas regiões e suas respectivas noções de espacialidade e de temporalidade. Durante 

essa pesquisa, levantei uma quantidade significativa de material etnográfico de ambas as 

regiões, com os quais elaborei minha monografia de conclusão de curso (KRAMER, 2013). 

Dela surgiu a proposição de um projeto de mestrado focado no rio Uaupés, o grande afluente 

da margem direita na bacia do alto rio Negro, habitado em quase toda extensão de suas margens 

pelos povos da família lingüística tukano.  O plano era o de lançar mão de um conjunto mais 

restrito de narrativas para aprofundar a relação desses povos com o território e seus variados 

elementos, especialmente os incontáveis petroglifos existentes em suas corredeiras, seguindo 

caminhos que outros autores já haviam apontado em uma coletânea organizada por Geraldo 

Andrello (2012a). 

Porém, com o tempo, e com o trabalho junto ao senhor Isidro Freitas, pensador tukano 

com quem iniciei a empreita, bem como a partir do paulatino aprofundamento do material que 

juntos fomos acumulando, o foco do trabalho foi se distanciando de sua intenção original. A 

cada novo passo, a questão da espacialidade – ou da paisagem1 – foi ficando cada vez mais 

distante no horizonte, enquanto outro tema vinha à tona com mais força: a questão da hierarquia 

e o modo como se dão as relações políticas na região. 

Esta guinada se deveu principalmente à natureza dos dados que acumulei no tempo de 

convivência com Isidro Freitas em São Gabriel da Cachoeira. Esse senhor, hoje já com mais de 

                                                 
1 Vide o conceito de paisagem segundo o trabalho de Tim Ingold (2002b) 
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setenta anos de idade, é um dos mais velhos, e ainda lúcidos, membros do clã dos K’imaro Porã, 

detentores da arte dos Kumua, os xamãs-rezadores do alto rio Negro (Hugh-Jones, 1996), e, 

assim, conhecidos no Uaupés como os “doutores da história” dos Tukano. Isidro mostrava-se 

desde o início muito incomodado com a publicação de livros de mitologia tukano feitos por 

outros clãs que vinha sendo proporcionada pela organização indígena local (FOIRN – 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro) através da Coleção Narradores Indígenas 

do Rio Negro. Ao longo de dez anos, aproximadamente entre 1995 e 2004, foram oito volumes 

publicados, dois deles produzidos por diferentes clãs tukano, e um deles do afamado clã de 

chefes tukano Oyé Porã – cujo manuscrito foi produzido com o auxílio direto  de meu orientador 

Geraldo Andrello à época de sua pesqusia de doutorado, entre 2000 e 20032. Assim, de partida, 

a motivação de Isidro em divulgar sua versão da narrativa da geração do mundo e dos seres 

configurava-se como um posicionamento político, uma reafirmação de seu status enquanto 

grupo guardião dos saberes de todos os Tukano, especialmente face ao seus rivais do clã Oyé. 

Para Isidro, confrontar a sua narrativa frente à dos Oyé era de suma importância porque 

estes são, de fato, reputados como o grupo dos “chefes do Tukano”  ao longo do rio Uaupés, os 

primeiros na tênue hierarquia dos Tukano –com efeito, o maior grupo do Uaupés, que se 

constitui internamene por cerca de quarenta patri-clãs exogâmicos. Porém, segundo Isidro, essa 

posição não necessariamente lhes garantia o conhecimento da história de todos os Tukano. 

“Eles foram expulsos”, dizia ele, referindo-se a episódios distantes no passado, quando os 

ancestrais de todos os clãs viviam reunidos no igarapé Turi, um afluente do rio Papuri, por sua 

vez afluente do rio Uaupés. “Eles foram expulsos da terra dos nossos ancestrais, todos eles. 

Nunca conviveram com os primitivos, não aprenderam as histórias. Os únicos que ficaram, que 

                                                 
2 Para uma discussão sobre os efeitos e as implicações dessa coleção de livros desde o ponto de vista 
local, ver Hugh-Jones, 2010 e Andrello, 2010. 
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não foram expulsos, fomos nós”. Dessa forma, segundo ele, a história por eles contada era, por 

falta de conhecimento, incompleta , isto é, parcial. 

Assim, o trabalho de Geraldo Andrello com os Oyé, realizado em Iauareté, e que 

resultou no livro “Isa Wekisimia Masinsehé. A Sabedoria dos nossos antepassados – Uma 

Narrativa Oyé”, publicado pela FOIRN em 2004,  além de ter sido central na sua pesquisa de 

doutorado, serviu como o catalisador do presente trabalho:, Isidro teve conhecimento do 

trabalho de Andrello com os Oyé desde seu início, e, por inúmeras vezes, o procurou para, ainda 

que não explicitamente, expressar certo incômodo. O ponto que Isidro reiterava insistentemente 

era que sua narrativa seria possivelmente tão ou mais importante, e que, sem sombra de dúvidas, 

merecia atenção por parte dos antropólogos. Desde então, já indicava que, de seu ponto de vista, 

a narrativa Oyé era incompleta, e que se era o caso de publicá-la, a sua própria deveria sê-lo 

igualmente. A situação, de acordo com Geraldo, era relativamente delicada, pois, ao mesmo 

tempo que Isidro expressava a ele o desejo de gerar seu próprio manuscrito,  o envolvimento 

com os Oyé lhe impedia de auxiliá-lo, por motivos óbvios. Era preciso que um outro 

antropólogo entrasse em cena com urgência.  

Esse antropólogo foi André Martini, que começou a desenvolver pesquisas em Iauaretê 

em 2006, tendo por objeto a introdução da piscicultura nas comundades indígenas do Uaupés 

(ver Martini, 2008). Encerrada sua dissertação, e disposto a trabalhar em um novo livro tukano, 

Martini tomou para si a tarefa de apoiar Isidro no novo manuscrito, empreita a que ambos se 

dedicaram em várias temporadas de trabalho conjunto entre 2009 e 2011. Nesse ano, porém, 

André Martini veio a falecer precocemente aos 31 anos de idade, interrompendo o projeto do 

novo livro e o adiando indefinidamente. Dois anos depois, em janeiro de 2013, Isidro e Andrello 

se encontraram em São Gabriel. Nesse ínterim, no entanto, Isidro havia feito chegar às mão de 

Andrello parte significativa do trabalho realizado ao lado de André Martini: um texto impresso 

de trinta página digitado por André contendo várias correções introduzidas por Isidro nas 
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margens do documento. Foi sobre essas folhas já um pouco envelhecidas, e certamente sob a 

inspiração da memória de André, que Isidro expressou a Andrello, por mais uma vez, o desejo 

de concluir o trabalho e da necessidade de um novo antropólogo para auxiliá-lo. Deixo 

registrado aqui que o Isidro é uma pessoa plenamente bilíngüe, capaz de expressar de modo 

muito criativo certas noções tukano em português. A escrita de um texto extenso, no entanto, é 

tarefa par a qual quase todos os autores indígenas que vêm surgindo no alto rio Negro em geral 

preferem contar com um auxílio antropológico. Tal situação vem se alterando aceleradamente 

com a entrada progressiva de estudantes indígenas da região em cursos de Pós-Graduação em 

Antropologia. Mas Isidro faz certamente parte de uma velha guarda; integra aquela geração que 

foi alfabetizada pelos padres salesianos e que teve a oportunidade de estudar somente até os 

primeiros anos da escola básica. E seu livro, como os anteriores, deveria ser veiculado em 

português, de modo a alcançar um público ampliado, tal como os seus antecessores.  

Pois bem, 2013 foi o ano em que eu entrei no mestrado, planejando, como mencionei 

acima, direcionar e concentrar meus estudos na área do rio Uaupés. Encontrei-me com Geraldo 

Andrello logo que chegou de sua viagem ao rio Negro no começo desse ano. A partir de então, 

o leitor pode deduzir o que se passou. O texto de Isidro (e André), devidamente xerocopiado 

virou minha leitura de cabeceira.... Dois meses depois eu desembarcava em São Gabriel da 

Cachoeira para o primeiro encontro com Isidro – o texto que viemos a concluir em 2015, 

contendo uma versão completa do ciclo mítico de origem dos povos do Uaupés, ainda que 

provisória, encontra-se em anexo a esta dissertação. 
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Figura 1 - Isidro Freitas. Fotos: Isáh Andreoni 
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Ao todo, foram dois meses de trabalho em São Gabriel em duas viagens, a primeira em 

junho de 2013 e a segunda em janeiro de 2015. Porém este não foi um trabalho etnográfico 

clássico, não foi um trabalho de “campo”, mas antes um de “varanda”: eu fiquei hospedado em 

um hotel, e todo dia de manhã encontrava com Isidro na sede do ISA (Instituto Socioambiental), 

onde uma grande varanda oferecia ótimas condições de trabalho. Ele ia me narrando e 

comentando os mitos, enquanto eu fazia anotações e gravava tudo utilizando um pequeno 

gravador. Por ter desenvolvido esse tipo de relação com meu interlocutor, focada diretamente 

no relato mítico, e relacionada a um contexto de rivalidade política entre dois grupos, foi natural 

que minha pesquisa se concentrasse nessa questão. Como meu “campo” não contemplou uma 

observação in loco, isto é, no transcorrer da vida cotidiana e ritual das inúmeras comunidades 

uaupesinas, daquilo que se passa no contexto das disputas locais por prestigio e status, minha 

discussão do tema apresenta um caráter mais teórico e menos descritivo. Assim, não tive outra 

opção senão arriscar uma espécie de sobrevôo comparativo com a análise mais famosa de um 

sistema hierárquico disponível no campo antropológico. Refiro-me obviamente aos trabalhos 

de Louis Dumont (1992) sobre a Índia. Nesse sentido, a presente dissertação contém uma 

análise de uma narrativa de origem uaupesina, a qual prestou-se como um guia para a seleção 

de informações relevantes oriundas na etnografia do Uaupés, para, em seguida, empreender um 

cotejo preliminar desse material com as formulações teóricas de Dumont sobre hierarquia. 

Espero que esta justaposição contribua para uma melhor compreensão do fenômeno tal como 

se expressa entre os povos indígenas do noroeste amazônico.   

No alto rio Negro observamos uma formação social baseada em uma hierarquia interna, 

definida por uma ordem de nascimento que determina os papéis rituais dos ancestrais dos clãs 

agnáticos. Em termos ideais, o chefe de um grupo local é o primogênito de uma série de siblings, 

que no passado habitava uma mesma casa coletiva, ou maloca. Vigora a exogamia lingüística 

e a residência pós-marital é virilocal, de modo que uma unidade residencial costumava abrigar 
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os membros masculinos de um clã e suas esposas provenientes de outros grupos. Tal 

configuração é compartilhada entre grupos de linguas tukano e arawak, e implica ainda uma 

disposição hierárquica que se reflete no espaço. Os clãs hierarquicamente superiores situam-se 

idealmente nas partes baixas dos rios e os inferiores nas cabeceiras (CHERNELA, 1993; 

GOLDMAN, 1963; HUGH-JONES, 1979b; JACKSON, 1983). Porém, esse modelo teórico 

atualiza-se muito raramente na prática: de um grupo para outro não há consenso sobre as listas 

de clãs e  suas posições recíprocas; tampouco essas séries são estáveis, pois, como veremos, o 

crescimento demográfico de grupos considerados inferiores confronta a posição de seus irmãos 

maiores., com um potencial de inverter ou pelo menos igualar posições. 

Eu evitei inserir certas referências teóricas ao longo do texto, optando por construir o 

argumento passo a passo à medida em que o material vai sendo apresentado, em especial nos 

capítulo 2 e 3.  Vale, porém, mencionar que há sim um fundo teórico neste trabalho, sobre o 

qual repousam as tentativas de construção analítica. Trata-se de uma síntese própria deste “pós-

estruturalismo em busca de si mesmo”, que ainda utiliza a metodologia lévi-straussiana para a 

análise de mitos (LÉVI-STRAUSS, 2004), assim como se inspira na obra de Dumézil (1988), 

sem deixar de se influenciar pela fenomenologia “esquisita” de Tim Ingold (INGOLD, 2002a, 

2008). A obra de Foucault e de Deleuze & Guattari também fulguram como influências fortes, 

porém de modo mais abstrato. A influência das noções simondonianas, em particular a de 

“processo de individuação” (ANDRELLO, 2006a; SIMONDON, 2009) se fará visível no 

capítulo final deste trabalho. 

Dito isto, a dissertação é dividia em três capítulos. O primeiro é dedicado a uma revisão 

bibliográfica da etnografia clássica da região sem pretender ser exaustivo, considerando 

sobretudo temas pertinentes para o que vem em seguida. O segundo capítulo traz um resumo 

da narrativa mítica de Isidro, com uma breve análise das principais questões. No terceiro 

capítulo apresento a parte final dessa narrativa, que elabora a dispersão dos grupos tukano e 
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como chegaram à organização atual. A partir daí,  apresento uma análise comparativa entre os 

sistemas hierárquicos rionegrino e indiano, encontrando semelhanças no modo como se 

estruturam as ordenações hierárquicas dos grupos nas duas regiões, apontando que as diferenças 

nas organizações hierárquicas concretas encontradas se devem à maneira como as populações 

de ambas as regiões realizam seu processo de individuação – isto é, como elas resolvem a 

questão de o que é uma pessoa e como ela vem a se realizar em sentido pleno.  
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2 Revisão Bibliográfica 

Este capítulo é uma breve revisão bibliográfica das etnografias clássicas da região do 

Noroeste Amazônico. Não pretendo aqui ser exaustivo na revisão, nem abordar tudo o que esses 

autores trouxeram de contribuições importantes para a etnografia, porém apenas familiarizar o 

leitor com certos temas recorrentes da bibliografia e dar uma base para as questões que pretendo 

discutir mais adiante nesta dissertação. Os autores serão apresentados em ordem cronológica 

de publicação dos trabalhos, com exceção de Geraldo Andrello, que deixarei por último. 

 

Um dos pioneiros na antropologia do noroeste amazônico foi Gerardo Reichel-

Dolmatoff, que realizou estudos sobre o xamanismo e o uso de substâncias alucinógenas no rio 

Uaupés, do lado colombiano, nos anos 50 e 60. O livro abordado nesta pesquisa, Chamanes de 

La Selva Pluvial, impresso em espanhol em 1997, é uma coletânea de diversos artigos e 

conferências publicados entre 1975 e 1989. Destes, os que mais me chamaram a atenção, e que 

explorarei aqui, são “Cristales de Roca de los Chamanes Desana y el Universo Hexagonal”, 

originalmente de 1979, e o “Cerebro y Mente en el Chamanismo Desana”, publicado 

originalmente em 1981 (REICHEL-DOLMATOFF, 1997).  

No primeiro ensaio, Reichel-Dolmatoff examina os cristais de rocha dos xamãs, que 

possuem uma estrutura hexagonal tomada pelos Desana como um símbolo de previsibilidade e 

continuidade do mundo, de modo que o hexágono se torna um modelo importante para diversos 

conceitos nativos. O mundo, para eles, tem forma hexagonal: no nascimento do mundo haviam 

seis cobras-cano ancestrais que deram origem aos grupos, e elas circundaram o futuro habitat 

dos povos, circulando entre os rios Negro, Uaupés, Apaporís, Pirá-Paraná, Tiquié e Papurí, com 

a cabeça de uma anaconda encontrando o rabo de outra, formando assim um hexágono em cujos 

vértices estão dispostos locais importantes, em forma de grandes cachoeiras. Os xamãs desana 
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concebem a totalidade do território tukano formada por uma rede de hexágonos adjacentes e de 

diversos tamanhos dentro desse hexágono maior (REICHEL-DOLMATOFF, 1997). 

Em seu outro ensaio, o autor explora o modelo da “maloca cósmica” e sua relação com 

a compreensão nativa do funcionamento do cérebro. Segundo o autor, a geografia do Uaupés 

se caracteriza por uma série de “acidentes geográficos” que despontam no espaço homogêneo 

da floresta e servem de “apoio ideológico” para a constituição de conceitos abstratos. As lajes 

e cachoeiras são locais de desembarque de “migrações ancestrais” e são associadas com 

episódios míticos. Mais importante que isso: são casas, as moradas de seres sobrenaturais. 

Assim como essas lajes e cachoeiras, também as montanhas que se erguem sobre a floresta são 

casas sobrenaturais da “gente peixe”. São malocas ocupadas por uma miríade de animais, os 

quais são soltos pelo Dono dos Animais para passearem pela mata, quando podem ser caçados. 

Mas em um nível mais abstrato esses morros são chamados “crânios”, enquanto as lajes são 

“úteros” (REICHEL-DOLMATOFF, 1997). 

Os xamãs Desana afirmam que o feto atravessa uma série de etapas de desenvolvimento, 

viajando através das casas da “gente peixe”. Essas viagens são relatadas em detalhe em diversos 

cânticos xamânicos, indo da concepção ao nascimento. É no curso dessa jornada que o feto 

adquire suas qualidades físicas, mentais e espirituais, com uma aquisição crescente de 

consciência. Muitos cânticos feitos durante o processo de nascimento, ou quando uma grávida 

está doente, tratam dessa viagem, de modo a ajudar e servir de guia ao feto em percurso 

(REICHEL-DOLMATOFF, 1997).  

O cérebro humano é conceitualizado a partir do modelo ideal da maloca. Segundo este 

modelo, a maloca possui duas portas, a porta dos homens que é a principal, e a porta das 

mulheres que fica nos fundos. Entre as duas portas, há um eixo central, que é uma anaconda, e 

que divide a maloca em uma seção masculina e outra feminina. A metade que fica à direita da 

entrada dos homens é a seção masculina, onde ficam guardados os objetos rituais e onde fica o 
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lugar do xamã, muito embora – diz o autor – “direita” (diáye) e “esquerda” (kupëpë) possuem 

pouco sentido direcional, denotando mais hierarquia. Os rituais se fazem na parte central e 

frontal, que é tida como masculina e pública, e a área periférica ao fundo é a área das mulheres, 

sem função ritual, onde são processados os alimentos (REICHEL-DOLMATOFF, 1997).  

As casas da gente peixe e as casas dos Donos dos Animais são também concebidos da 

mesma maneira, muito embora localizem-se em gahí turí, “outra dimensão”, expressão 

intercambiável com gahí vii, “outra casa”. É uma dimensão acessível apenas aos xamãs e por 

outras pessoas em estado alucinatório causado pelo consumo de plantas similares a ayahuasca. 

Nesta dimensão, o mundo inteiro é também conceitualizado como uma grande maloca, sendo a 

porta masculina a porta das águas a oriente, a anaconda central o rio Negro ou o Amazonas, 

dependendo da fonte, e assim por diante. Assim, cada maloca possui dentro de si diversas outras 

malocas menores que são expressão do mesmo modelo, porém em outra escala (REICHEL-

DOLMATOFF, 1997). 

Da mesma maneira, tanto o cérebro físico quanto a “mente” no sentido abstrato são 

considerados malocas. O autor mostra desenhos, feitos a partir de rascunhos elaborados por 

nativos, representando o cérebro como uma maloca, com seus lados masculino e feminino, com 

a anaconda no meio e com a porta, e com pequenas outras malocas dentro, as kaë, que é como 

são chamadas as circunvoluções do cérebro. Cada kaë possui um nome específico (“casa das 

pedras ásperas”, “casa de cristal”), que deriva de suas características específicas (cor, imagem, 

qualidade e cheiro), e o conjunto delas é chamada ka'í, “mente”. No outro extremo da escala, a 

abóboda celeste, a “maloca cósmica”, é concebida como um grande cérebro, com a Via Láctea 

sendo a fissura que separa os dois hemisférios, uma grande anaconda celeste. Para além da Via 

Láctea está o espaço cósmico, que se diz ser um enorme útero, um ilimitado cristal hexagonal 

(REICHEL-DOLMATOFF, 1997). 
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Neste ponto, passo ao trabalho de um dos primeiros antropólogos a realizar uma 

etnografia de vulto na região do noroeste amazônico, Irving Goldman, que estudou os Cubeo 

no Uaupés colombiano. Infelizmente não pude trabalhar com o seu segundo livro, Cubeo 

Hehénwa Religios Thought, de modo que aqui tratarei apenas de seu primeiro trabalho, The 

Cubeo, de 1963. Esta obra focaliza diversos aspectos da vida entre um sib de baixo nível 

hierárquico entre os Cubeo, os Bahúkiwa (GOLDMAN, 1963). 

Entre os Cubeo, assim como em outros casos já vistos, a chefia é fundada no princípio 

de dar mais do que receber, não possui poderes coercitivos, deve manter a unidade e harmonia 

do sib e passa de pai para filho ou de irmão mais velho para irmão mais novo. Há dois termos 

distintos para denotar o chefe: habókü, líder, e kenámi upákü, “dono de maloca”. O habókü 

possui um conjunto completo de parafernália ritual, da melhor qualidade e em belas condições, 

é uma condição de status. Desta forma, nem todos os líderes são habókü e os sibs liderados por 

um possuem status entre os demais. Assim, sibs de alta hierarquia são liderados por habókü e 

os de baixa hierarquia, não (GOLDMAN, 1963). 

Enquanto os Bahúkiwa, sib de hierarquia inferior, dizem que a condição de habókü 

deriva de aquisição pessoal, os Hehénewa, sib de status hierárquico mais alto entre os Cubeo, 

afirmam que ele é necessariamente hereditário. Seja ou não hereditário, a ornamentação é o 

principal pré-requisito para ser habókü. E, no fim das contas, para obter mesmo o status de 

humano. O ornamento mínimo para um homem adulto é o mápena, um complexo cocar de 

penas de arara e outros pássaros. Se diz que os Maku não são humanos, pois não usam enfeites 

corporais (GOLDMAN, 1963).  

Goldman chama atenção para a noção nativa de poder. Entre os Cubeo a autoridade não 

advém de algum poder supremo, e suas narrativas tematizam sobretudo as limitações do poder. 

O exemplo mais claro, segundo o autor, seria o da narrativa refrentes ao demiurgo Kuwai, nas 

quais ele normalmente falha quanto está tentando manipular grandes poderes, tendo mais 
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sucesso em coisas mundanas, como ensinar pessoas. Deste modo, haveria uma ideia de poderes 

moderados, distribuídos entre os diversos seres, inclusive os humanos (GOLDMAN, 1963). 

O termo nativo para poder é parié, que significa poder no sentido de “estar apto a”, 

como em “eu posso”. Essa palavra se aplica para a força do guerreiro, a ferocidade do jaguar, 

a potência das flautas Yurupari e à magia do xamã. Este é conhecido comumente como 

pariékokü (homem de poder), assim como yaví (jaguar), muito embora estes constituam dois 

tipos: o primeiro é um xamã comum enquanto o outro é mais poderoso, podendo tomar a forma 

de jaguar. O yaví é muitas vezes chamado de urána pariékokü, com urána significando 

“grande”. O poder específico do xamã é chamado de parúkü, uma derivação de parié com um 

sufixo que indica substância (GOLDMAN, 1963). 

O casal Hugh-Jones realizou sua etnografia entre os Barasana de 1968 a 70. Eles 

realizaram seu trabalho de campo conjuntamente, embora tenham publicado seus livros 

separados. The Palm and The Pleiades, de Stephen Hugh-Jones, e From The Milk River, de 

Christine Hugh-Jones, foram publicados ambos em 1979. Porém, como foram pensados e 

elaborados em conjunto, com intensa troca de informações entre os autores e conclusões muito 

aproximadas, irei apresentar os dados etnográficos de ambos em um bloco único (HUGH-

JONES, 1979a, 1979b). 

Ambos colocam que o espaço-tempo está dividido em dois: existe o espaço-tempo atual 

e cotidiano e o ancestral, He, que é uma espécie de “realidade alternativa” que serve de fonte 

para a ordem social e natural do mundo atual, e que pode ser acessado por meio de xamanismo 

e de certos rituais, como o de iniciação. Esse mundo He constitui um estado (state of being) que 

ao mesmo tempo é anterior e paralelo ao mundo atual. Originalmente tudo era He, e foi do 

“povo He” que os humanos se desenvolveram em um processo de transformação. E é no estado 

He que estão os poderes de criação e ordenamento, e hoje ele está separado do mundo atual. A 

sociedade humana corre risco de ficar “fora de fase” com esses poderes primordiais, de modo 
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que essa separação tem que ser mediada pelos xamãs. Como disse Stephen Hugh-Jones, “O 

estado He é conhecido através do mito; experienciado e manipulado através de rituais; e 

controlado através de metáforas espaciais e temporais” (HUGH-JONES, 1979b, p. 10). Durante 

a vida, as pessoas têm diversos contatos involuntários com esse mundo, como em sonhos ou 

durante doenças, mas esse contato não-controlado é potencialmente perigoso. 

O He sendo a fonte da ordem natural, e o mundo atual ficando cada vez mais distante 

dele, é necessário realizar de tempos em tempos um ritual que promova um novo contato entre 

os dois mundos. Esse ritual é o He wii, “casa He”, o ritual de iniciação masculina. Durante esse 

ritual as flautas He (flautas Yurupari), a forma atual do “povo He” ancestral que ainda resta 

neste mundo, são trazidos para dentro da maloca, que expande para se tornar a representação 

do próprio universo: a porta masculina se torna a porta das águas, o centro da casa é a região 

do Pirá-Paraná, os pilares são os morros, o teto é a abóboda celeste, etc. As flautas He são a 

anaconda ancestral, e os iniciandos, os primeiros humanos dos tempos primordiais. Desta 

maneira, a pilha de gerações que se formou desde o início dos tempos é compactada, fazendo 

com que os extremos se encostem e os iniciados sejam adotados pelo povo He. Assim o mundo 

é reciclado, como se estivesse começando novamente; da mesma forma, os iniciandos estão 

também passando por um processo de renascimento, em que são metaforicamente mortos, 

devorados e regurgitados em um novo estado (HUGH-JONES, 1979a, 1979b). 

Assim, a casa é o universo, mas também é um homem que vive quando há pessoas 

dentro. O grupo exogâmico é derivado do corpo da anaconda ancestral. O próprio mundo é 

também um corpo, com o rio sendo as vísceras. O universo, por fim, é um útero. Há assim uma 

espécie de replicação conceitual do mesmo modelo em diferentes escalas: útero, corpo humano, 

maloca, território do grupo, universo. Há um eixo linear masculino-feminino que vai de um 

extremo a outro, de uma porta “masculina” e uma “feminina”; há também um padrão 

concêntrico no qual a periferia representa a vida familiar privada e o centro representa a vida 
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comunal e ritual. Um terceiro padrão, que Christine Hugh-Jones cita de passagem, diferencia 

os lados direito e esquerdo, no qual o direito contém a caixa de ornamentos rituais, a coca (de 

consumo masculino), etc., enquanto o esquerdo contém a cerveja de mandioca e o poste com a 

resina que costuma ser queimada para iluminação noturna, que têm conotações femininas 

(HUGH-JONES, 1979a, p. 236–239) 

Jean Jackson em seu livro “The Fish People: Linguistic Exogamy and Tukanoan Identity 

in Northwest Amazony”, publicado em 1983 realiza um sobrevôo sobre a região do Uaupés e 

sobre as noções de identidade e os modos de vida dos povos de língua tukano. Ao analisar os 

diversos termos utilizados pelos povos tukano como marcadores de identidade, a autora percebe 

que ainda que vários deles sejam tratados como dicotomias (masculino-feminino, tukano-makú, 

entre outros), muitas vezes tratam-se de tricotomias (como os marcadores de parentesco 

consangüíneo/afim/filho-de-mãe). Outros não são oposições, mas pontos em uma linha 

contínua de distância em relação a um núcleo (JACKSON, 1983). 

Uma polaridade analisada pela autora e que é bastante relevante para nosso trabalho é 

aquela entre sagrado e profano. A literatura ocidental considera esta uma polaridade 

fundamental e excludente; se A é sagrado, ele será sempre sagrado, se B é profano, será sempre 

profano, sob qualquer ponto de vista, a não ser que passem por algum ritual poderoso ou sejam 

afetados por alguma quebra de “tabu”. Já para os Tukano (Bará), segundo a autora, essa 

dicotomia é relativa, dependendo do nível de significado alcançado. A realidade possui diversos 

níveis além da percepção cotidiana. No nível mais profundo, tudo é sagrado: por trás de cada 

coisa ou acontecimento, por mais prosaico, existe uma realidade extraordinária e repleta de 

simbologia mítica. Existe um gradiente de coisas normalmente consideradas mais sagradas do 

que outras: as flautas de jurupari, por exemplo, são sempre sagradas; mas nada é absolutamente 

não-sagrado (JACKSON, 1983: p. 208-210). 
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Xamãs possuem um acesso a níveis mais profundos, tanto pela sua visão e suas viagens 

pelos outros mundos, quanto pela sua capacidade de conhecer profundamente a simbologia 

mítica e seus diversos significados e complexos conceituais, a sua “linguagem esotérica”. 

Homens adultos, tendo passado pela iniciação e participando em rituais de ayahuasca também 

possuem alguma percepção desses outros níveis da realidade, e mesmo mulheres e crianças, 

ainda que em um grau muito menor (JACKSON, 1983). 

Um dos aspectos da percepção de mundo tukano ao qual a autora chama a atenção é que 

para eles o mundo depende dos xamãs para ficar em um dinâmico equilíbrio. Segundo a autora, 

há a ideia de que a energia é limitada e não-renovável, com os seres vivos consumindo 

constantemente a energia disponível. É para se opor a essa tendência que os xamãs realizam 

uma série de rituais que regulam, transfomam e reciclam o cosmos, de modo a reabastecê-lo de 

energia vinda dos ancestrais. Assim, os rituais colapsam o tempo – o tempo histórico das 

linhagens e da descendência – fazendo com que o grupo (e o mundo) nasça novamente, obtendo 

poder e nutrição diretamente dos ancestrais ao dissolver a distância que os separa deles e assim 

reciclando o mundo (JACKSON, 1983, p. 195–197). 

A respeito da vida política e econômica das malocas tukano do Uaupés colombiano, a 

autora afirma que há uma figura de liderança, o “dono de maloca”, que costuma ser transmitida 

de pai para filho. A maloca costuma ser chamada pelo nome de seu “dono” (maloca do Mario, 

Mario's House, por exemplo), muito embora isso não signifique que ele tenha privilégios ou 

regalias por isso. Como em outros lugares das terras baixas sul-americanas, o “dono de maloca” 

tem pouco “poder” e autoridade. Ele deve sempre trabalhar mais que os demais, dar mais que 

os demais, e tem por principal trabalho a árdua tarefa de manter a comunidade unida e 

harmoniosa. A palavra “poder” inclusive, segundo a autora, passa a ter outros significados sutis. 

O poder de um líder ou de um sib não é medido em suas riquezas físicas, mas é um poder de 

um outro tipo: “power is contained in ritual chants and Yurupari music”. E as fontes desses 
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poderes, as propriedades rituais (flautas yurupari, nomes, narrativas míticas, língua), são 

sempre possuídas por um clã, e não por “indivíduos”. Neste contexto o próprio significado das 

palavras “poder”, “autoridade” e “influência” deveriam ser repensados para propriamente 

compreender o sistema político do Uaupés (JACKSON, 1983, p. 65). 

Dito isto, vamos passar a uma obra que tomou por ponto central de análise o “sistema 

de localização (placement) ou posicionamento social”, com o intuito de lançar mais luz sobre a 

discussão sobre a hierarquia na região. É o livro The Wanano Indians of the Brazilian Amazon: 

A Sense of Space, de Janet Chernela, publicado em 1996. Para a autora, há entre os Wanano 

dois princípios cruzados de ancestralidade comum, por um lado, e casamento, pelo outro, que 

localizam e ligam os indivíduos (CHERNELA, 1993). 

Cada sib está ligado aos seus “irmãos” por uma ancestralidade comum, e 

hierarquicamente posicionado em relação a eles por ordem de senioridade. Cada pessoa dentro 

de um sib e cada sib dentro de um “grupo lingüístico” está em uma relação fixa de ranking em 

relação aos demais. Cada sib tem um conjunto de nomes específicos, ordenados segundo sua 

posição hierárquica, e conforme as gerações se sucedem as distinções sociais, histórias e 

afiliações são mantidas através dos nomes. Como as pessoas do clã, vivas ou mortas, são sempre 

hierarquizadas segundo a ordem de nascimento, também os nomes carregam em si uma 

conotação inerente e invariante de ordem hierárquica (CHERNELA, 1993). 

A base simbólica dessas relações hierárquicas, segundo a autora, está colocada nas 

narrativas míticas que tratam das origens de todos os povos tukano-orientais do Uaupés. Neste 

mito os ancestrais dos sibs surgiram de uma cobra-canoa que sobe desde uma “porta das águas” 

no extremo leste até as cabeceiras dos rios, onde ela se vira, ficando com o rabo nas cabeceiras 

e a cabeça na foz. De seu corpo surgem irmãos, os primogênitos dos diversos sibs do Uaupés, 

e sua ordem de nascimento é a ordem de status hierárquico. Os de hierarquia mais alta surgem 

primeiro, da cabeça da anaconda, e em seguida os demais, até o último, de nível mais baixo, 



20 
 

que surge do rabo. O corpo da anaconda estabelece ao mesmo tempo as relações de orientação 

espacial dos grupos, suas relações internas de descendência e as relações de hierarquia entre 

eles, com o rio sendo uma “topografia cultural”, o eixo pelo qual se mapeiam as “identidades 

sociais” (CHERNELA, 1993). 

O local de surgimento de cada ancestral é seu “lugar de se sentar” (sitting place, 

duhinia). O local de emergência da anaconda provê cada ancestral, cada grupo, com seu “lugar”. 

Há entre os Wanano dois conceitos de pertencimento, o makariro, “aquele que pertence”, que 

vive no seu lugar correto, com seu sib, e o su'sari masono, “o misturado”, aquele que não tem 

parada, não possui um lugar próprio. O “sentar” possui relação com a atemporalidade e a 

permanência, o ancestral está sentado, e é incorporado através de um ritual de “sentar-e-

respirar” (sitting-breathing). Apenas quem está propriamente “sentado” pode “falar com 

autoridade”, de modo que a palavra duhtiriro, uma das usadas para o dono de maloca, significa 

“o sentado” e “o que está em seu lugar” (CHERNELA, 1993). 

Chernela procede a uma breve descrição da noção de autoridade entre os Wanano. 

Segundo ela, a liderança de qualquer comunidade Wanano cabe ao homem de hierarquia mais 

elevada, devido a sua posição de descendente vivo mais velho do ancestral fundador do sib 

mais velho da comunidade. Ele é chamado de mahsa wami, “o irmão mais velho das pessoas” 

e também de dahpu, “cabeça”, referindo à cabeça da anaconda ancestral. Ele controla três 

aspectos da vida da comunidade: ritual, trabalho e os recursos de pesca. Dele se espera que 

mobilize e coordene o trabalho coletivo, sem que isso afete os trabalhos individuais de cada um 

em suas próprias casas. Também detém o acesso aos locais de pesca mais produtivos, porém 

deve sempre distribuir os peixes entre todos, em grandes almoços comunitários. Por fim, ele 

deve presidir os rituais po'oa, representar a comunidade perante estrangeiros, distribuir os bens 

recebidos nos rituais po'oa e proferir litanias especializadas que contam a história do sib 

(CHERNELA, 1993). 
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O ritual po'oa é um ritual de troca entre comunidades ou entre sibs, e é a ocasião na qual 

a hierarquia é dramatizada. Quando dois sibs Wanano trocam bens, os presentes dados pelo sib 

mais velho devem sempre ser maiores em qualidade e quantidade que os dos mais jovens. 

Quanto mais alto na escala hierárquica, maior a generosidade esperada daquele sib, maior seu 

dever de distribuir os bens entre os demais. Segundo a autora, esse desequilíbrio na troca cria 

um valor, que é a hierarquia, de modo que o termo usado para posição de alta hierarquia é 

“suculência”, a capacidade de dar mais. A contrapartida necessária para tal demonstração de 

riqueza por parte dos sibs seniores é o acesso privilegiado a recursos estratégicos e o acúmulo 

de trabalho associado. Porém, eles não possuem mecanismos coercitivos pelo trabalho. Sibs de 

alta-hierarquia precisam mesmo competir entre si para atrair o trabalho através da distribuição 

de bens, nos po'oa. Por outro lado, os po'oa realizados entre grupos agnáticos, isto é, entre 

Wanano e não-Wanano, são marcados por simetria de valores na troca e ausência de hierarquia 

(CHERNELA, 1993). 

Vários dos temas relativos ao xamanismo e ao papel da narrativa mítica na organização 

política conforme abordados por Reichel-Dolmatoff reaparecem na tese recente de Luis Cayón, 

Penso logo Crio, defendida em 2010. Nesse trabalho, o autor trata de modo bastante denso de 

uma epistemologia Makuna, uma teoria do conhecimento que está diretamente relacionada à 

sua noção de espaço, estando mesmo ancorada nela. Para Cayón, com efeito, a expressão 

“unidade de descendência” não é apropriada para definir os grupos sociais da região. Segundo 

o autor, a totalidade de um grupo é uma totalidade ritual, que envolve um projeto coletivo e um 

conjunto de posses cerinomiais. As atividades rituais coletivas têm como finalidade reproduzir 

tanto ao grupo quanto ao universo como um todo, sendo a reprodução social apenas um aspecto 

da geração de vida no cosmos. O autor sugere o termo “unidade cosmoprodutora”, do qual a 

linearidade da descendência seria apenas uma expressão, e não a principal. O que está em jogo 

ali é a ideia de vitalidade humana e de todos os seres que habitam o mundo. A aldeia, ou maloca, 
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enquanto comunidade e unidade, só se consolida e se mantém se todos os requisitos rituais estão 

completos: “o mais importante não é centrarse em discussões sobre as tensões entre filiação e 

aliança, essa é uma preocupação antropológica e não dos índios, mas sim nos mecanismos 

rituais que conduzem à reprodução social dos seres do mundo” (CAYÓN, 2010, p. 343). 

Assim, por um lado temos o princípio de igualdade relativa entre todos os membros de 

uma maloca, que, não obstante, põe em operação mecanismos de competição entre os 

especialistas rituais. Se exacerbados, tais mecanismos podem suscitar fissões e disputas por 

posições políticas e rituais. Por outro lado, há o princípio de hierarquia entre os clãs e entre os 

irmãos, que opera no sentido de manter um modelo ideal de papéis rituais, com prerrogativas 

dadas por filiação, no qual os hierarquicamente superiores são responsáveis por manter a 

harmonia da maloca/aldeia e evitar as segmentações. Segundo Cayón (2010) é quando estes 

dois princípios se neutralizam que se torna possível um projeto ritual coletivo que expressa a 

totalidade da unidade cosmoprodutora. 

O jurupari, ou he, é o cerne dessa “cosmoprodução”. Mais do que um mito, ou uma 

figura heróica, ou ainda um conjunto de flautas ou práticas rituais, trata-se de “um estado do 

ser”, da “força que faz com que tudo que existe cresça”. É uma expressão de ketioka 

(“pensamento”), o princípio explicativo de todas as coisas para os Makuna. Ketioka é a fonte 

de tudo, e a partir das transformações de ketioka e he, em um movimento que vai da 

indiferenciação à diferenciação, o mundo se faz tangível, material e povoado. O ketioka é uma 

dimensão, e também pode ser traduzido por vida, alma, conhecimento, poder, bruxaria, entre 

outros termos. O ketioka enquanto dimensão é chamado por Cayón de Pensamento, que é uma 

tradução nativa. É tudo o que se faz, e a capacidade mesmo de agir, de possuir agência. E é 

único e distintivo para cada ser. E também são os elementos constitutivos dos seres vivos e do 

universo e dos ornamentos rituais. É uma noção extremamente complexa, com diversos 

significados de difícil acesso, que o autor vai desdobrando aos poucos ao longo da tese. Tento 
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aqui sintetizá-la, pois é essencial para a compreensão da noção de espaço entre os Makuna 

(CAYÓN, 2008, 2010). 

No sentido de dimensão, é em ketioka ou em Pensamento que os xamãs viajam, que eles 

entram em contato com os seres não-humanos do universo. É em ketioka, e não na dimensão 

atual, que as montanhas e cachoeiras são malocas, os barrancos são suportes de cestaria, etc. 

As épocas e estações que se sucedem são a voz de Kirükühino, o jurupari primordial, de modo 

que o tempo também é he, é ketioka. A Terra é o corpo de Rõmikũmu, a porta d'água a oriente 

é a sua vagina e o ciclo anual das águas é a alternância dos seus ciclos menstruais, e o universo 

inteiro é seu útero. Por outro lado a maloca também é um corpo e o universo reproduzido em 

outra escala (CAYÓN, 2010).  

Entre os Makuna não existe palavra para designar o espaço, enquanto categoria exterior. 

Eles utilizam a palavra ümüari que pode ter vários significados, dependendo do contexto: pode 

significar o mundo como um todo (ou "maloca universal"), a região em que habitam e que é 

compartilhada com outros grupos, ou finalmente o caño Toaka, seu território próprio (“la 

maloca de la Gente de Agua”). Porém esse macro-território se relaciona com uma série de 

lugares concretos, pequenas malocas, chamadas “sítios sagrados”. Este termo é utilizado pelos 

próprios Makuna quando falam em espanhol, porém, segundo Cayón (2010), essa não seria 

uma tradução exata. Na própria língua, eles utilizam dois conceitos opostos: o de sajari (doce, 

calmo, bom, frio) e o de jünirise (forte, bravo, que causa dor). Esses são dois pólos de um 

continuum, sendo que as pessoas não-humanas e os lugares podem estar mais próximos de um 

pólo ou de outro. Esses dois conceitos polarizados constroem toda uma tipologia dos lugares 

(CAYÓN, 2010). 

Esses lugares sajari e jünirise não estão distribuídos em séries concêntricas em relação 

ao pólo central da aldeia, mas antes são espalhados, interligados por uma série de caminhos. 

Alguns são bado, “onde se pode comer”, outros são keabado, “onde se pode curar” (só se pode 
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comer tendo antes curado o alimento), e outros finalmente são bado meje, “proibido comer”. 

Geralmente os lugares sajari são acessíveis às pessoas não-xamãs, uma vez que não são 

habitadas. Já os lugares jünirise são malocas de seres espirituais muitas vezes hostis, que devem 

ser contatados por um xamã antes de se poder entrar. Há toda uma relação explícita entre esses 

lugares e o corpo da pessoa, uma vez que nos rituais de cura diferentes lugares são acionados 

(pois cada lugar, seja sajari, seja jünirise tem seu nome) dependendo da doença. O mesmo se 

passa com os rituais do ciclo vital ou do ciclo anual, estes últimos dedicados à fertilização 

humana ou das plantas e dos animais. Cada ritual segue seu próprio caminho, indo de um lugar 

a outro por diversos caminhos, conhecidos apenas pelos xamãs (a seqüencia correta de lugares 

é importante, pois dele depende o sucesso da cura) (CAYÓN, 2008, 2010). 

Nos rituais de jurupari, o xamã curador do mundo (he gu) reconstrói o universo e se 

transforma nos próprios seres primordiais, repetindo a viagem da criação do cosmos e 

garantindo assim a sucessão das épocas e a vitalidade do universo e do seu próprio grupo. O 

espaço funciona aqui como matriz epistemológica e os “lugares sagrados” formam uma espécie 

de alfabeto com o qual se constrói a linguagem das curas que permitem a própria humanização 

das pessoas, uma vez que estas não nascem humanas, mas se tornam a partir da cura de 

nascimento e do ritual de nominação. A relação entre o surgimento simultâneo dos cosmos, do 

espaço e da humanidade é particularmente elaborada em uma narrativa tukano analisada por 

Andrello em seu livro Cidade do Índio (ANDRELLO, 2006b). 

Essa narrativa, já publicada na forma de um volume da Coleção Narradores Indígenas 

do Rio Negro, trata de um tempo primordial, quando “o mundo não existia”. Um tempo no qual 

os primeiros seres (os ita’-masa, gente-pedra) ainda não possuíam corpo físico. É a partir das 

duas viagens da cobra-canoa que se dá, simultaneamente, a constituição da humanidade e do 

espaço. É um processo de “transformação”, uma espécie de fermentação, segundo os nativos, 

semelhante ao do caxiri (cerveja de mandioca), no qual a proto-humanidade adquire 
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paulatinamente força de vida, katisehé, crescendo e, aos poucos, tomando forma. Conforme a 

cobra-canoa vai viajando, parando em “casas de transformação” para danças e rituais, os 

ancestrais vão se tornando humanos, os rios vão adotando seus cursos atuais, os lugares vão 

tomando seu aspecto particular. Desta forma, segundo o autor, o espaço só pode ser 

compreendido por meio de sua relação com o tempo do começo da humanidade: não existe um 

“mundo físico” a priori em relação à agência humana, mas é o próprio emergir da humanidade 

que cria o espaço, “atribuindo qualidades distintivas a lugares distintos” (ANDRELLO, 2006, 

p. 396). 

Os nomes dos tukano recém-nacidos devem que ser trazidos desde o lago de leite, a 

primeira “casa de transformação” de onde surge a humanidade, até a casa de transformação 

onde aquele nome surgiu. Assim, na nominação opera-se uma transposição espacial: a casa 

onde ocorre o ritual é a própria casa de transformação à qual se atribui o surgimento do ancestral 

cujo nome será o nome da criança. Porém, segundo os informantes, o ritual não é mais praticado 

na sua forma completa: enquanto no tempo das malocas o kumu (xamã) refazia toda a viagem 

da cobra-canoa, trazendo o nome-alma, hoje em dia se vai apenas até a casa de transformação 

específica, não sendo feito o percurso inteiro (ANDRELLO, 2006b). 

Outro ponto importante é que entre os tukano há uma relação importante entre 

ancestralidade e hierarquia, por um lado, e o espaço, por outro. Não apenas no sentido de que a 

hierarquia é “refratada” no espaço (sibs hierarquicamente superiores na foz, inferiores nas 

cabeceiras), mas no de que tanto a ancestralidade quanto a hierarquia articulam-se em relação 

a um território de origem: o lugar onde o ancestral “sentou-se” (as casas de transformação, as 

casas dos ita’-masa) é uma fonte de poder, é a própria fonte dos conhecimentos e capacidades 

que distinguem os grupos entre si e os sibs internamente ao grupo. “Sentar-se” em um lugar 

adequado é um dos requisitos para “falar com autoridade” (ANDRELLO, 2006b). 



26 
 

Nem todos os seres primevos que iniciaram a jornada rio acima completaram seu 

processo de transformação tornando-se humanos. Os que não o conseguiram vivem ainda no 

rio, são os wai-masã, gente peixe. Eles sentem inveja dos humanos e por isso os atacam, 

causando doenças. O que diferencia as duas populações é que os humanos verdadeiros deixaram 

sua pele de peixe ao passarem pelo buraco de transformação (o local de onde surgiram ao 

mundo de dentro da anaconda ancestral), vestindo um outro corpo, um corpo humano, que são 

os enfeites, os adornos cerimoniais. Estes são mais do que simples enfeites, aos olhos dos 

demiurgos, são gente. “[U]ma humanização que é buscada ritualmente”, diz Andrello, “(...) Se 

os animais são gente, apesar de sua aparência animal, os humanos são gente de verdade, graças 

ao realce corporal que seus adornos lhes conferem” (ANDRELLO, 2006b, p. 381). 
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3 Geração do Mundo e dos Seres 

 

Neste capítulo veremos a primeira parte da narrativa relatada por Isidro Freitas, a partir 

da gravação que ele fez de seu tio Eusébio Freitas, o qual por sua vez aprendeu com seu tio 

Agostinho Freitas, e que trata da maneira como o mundo foi gerado e de como a humanidade 

surgiu e se transformou até tomar a sua forma atual. 

 

3.1 Geração e Começo da Viagem 

 

No começo Ô'akõhî separou tudo que existe no mundo, e já havia uma Mulher olhando 

tudo que Ô'akõhî fazia. Ela presenciou o momento em que ele gerou/fez o futuro homem, que 

iria habitar aquela terra, então saiu procurar uma outra terra para ter sua própria gente. Após 

encontrar uma terra desabitada, voltou e foi procurar Ô'akõhî para pedir-lhe que lhe desse uma 

pessoa. Encontrou com o filho deste, Ye’pa Ô'akõhî que intercedeu a seu favor para que ela 

pudesse gerar sua própria gente. Ô'akõhî, então, deu a seu filho o poder de gerar um novo tipo 

de gente, que não poderia transformar todas as coisas do mundo, como os primeiros (os 

brancos), mas sim andariam nus e sem proteção, porém curariam doenças com o ar de sua boca. 

Desta maneira, Ye’pa Ô'akõhî e a Mulher se encontraram na beira do mar, onde ele 

derramou um pouco de saliva, que ela recolheu com as mãos em concha. Naquela espuma de 

saliva no meio do mar estava o princípio do que viriam a ser os povos indígenas. Ye’pa Ô'akõhî 

arranjou para eles uma cobra que era ao mesmo tempo muito velha e muito nova, que poderia 

transportar esses seres em segurança para que chegassem na terra que lhes seria destinada, onde 

completariam o processo de se tornar gente. Assim eles iniciam a jornada de transformação. 
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A primeira casa de reflexão, casa de vida, em que eles passaram foi wami diâ wi'i. Eles 

estavam perdidos na água, mas a Mulher viu e começou a incentivá-los a terem inteligência e 

os ensinou a, com a força de seu pensamento, criarem um grande bastão chamado yaigi, que 

funcionaria como uma bússola. Entregaram-no para o ancestral dos Hupdah, que ficou na proa 

da cobra-canoa para indicar a direção. Esses seres, os primitivos3 pamîri masã, fizeram com que 

a Mulher se tornasse sua avó, como uma orientadora, lhes dando assim o nome de Ye’pa Masô. 

Após isso prosseguiram viagem, bem pelo fundo da água, refletindo sempre como poderiam se 

transformar e ganhar os meios para pegarem corpo de humanos. 

Após passarem por Diâ Po'sá sa'aró wi'i eles chegaram a Diâ ti'ró wi'i. tentaram pegar 

forma em várias coisas da natureza, como as pedras e as estrelas, mas não conseguiam. Esse 

lugar era muito fechado e eles não conseguiam prosseguir, então resolveram voltar um pouco 

para refletirem sobre como atravessar aquele lugar. Estavam no fundo da água. Então, em Diâ 

wi’i Doethiro pediu ao Hupdah que esticasse o yaigi e subiu por ele até os céus, junto com seus 

irmãos Doê e K'imaro Yai-õ'ã. Assim chegaram a W’iro Kare wi’i, onde Doethiro fez aparecer 

Yupuri, seu último irmão, que surgiu já com o instrumento di-ti, literalmente “esquilo” 

(RAMIREZ, 1997, pg. 46)4. Os irmãos desceram de volta, Yupuri já cantando um benzimento. 

Ele pegou seu próprio yaigi e com ele abriu a passagem fechada de Diâ ti’ró wi’i e assim saíram 

do outro lado. 

Foi deste modo que finalmente chegaram a Diâ Morera wi’i, a Casa Redemoinho, que 

era um lugar de muita luz, onde tudo ficou claro para seus sentimentos. Lá eles encontraram 

uma luz muito brilhante e quente, da qual não podiam se aproximar. Ye’pa Masó lhes ensinou 

a pegarem o frescor de várias águas e usarem como uma espécie de capa para se protegerem, e 

                                                 
3 Termo muito utilizado por Isidro Freitas para se referir aos primeiros ou fundadores de um clã. É 
utilizado no sentido de “ancestrais”, mas preferi aqui utilizar o termo dado pelo próprio. 
4 Trata-se de uma flauta que possui o nome do animal, referido por Ramirez como “certo tipo de 
esquilo pequeno e cinzento”. Isidro refere-se a essa flauta como um tipo de apito. É a flauta miriã 
específica dos Ye’pa Masã. 
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assim conseguiram se aproximar. Ao chegarem perto aquela luz não aguentou a friagem deles 

e caiu, assim perceberam que era uma pessoa, Abé, o ancestral dos Desana. Ele falou que estava 

por ali a muito tempo e pediu para seguir a viagem junto com os pamîri masã, para também 

chegar a uma terra boa para viver. Foi neste episódio que surgiram os estragos e malefícios para 

acabar com a vida das pessoas, a partir dos benzimentos5 de friagem e de calor. 

Depois disso eles seguiram viagem, com seu novo companheiro. Passaram por mais 

algumas casas e chegaram a Diâ Ku’sira wi’i, onde encontraram também os ancestrais dos 

Wanano e dos Pira-Tapuia, que também estavam procurando um lugar bom para viver, pois ali 

só havia água e barro, e se juntaram à comitiva, mas em sua própria cobra-canoa, pois a dos 

tukano já estava cheia. Neste momento as duas cobras-canoa continuam viajando pelo fundo 

das águas. 

Após isso eles se perderam, no meio do oceano – ninguém sabe exatamente onde era. 

Vagaram em várias direções, andaram por muitos lugares onde existiam muitas enfermidades 

que não podiam aguentar. Até que veio Ye’pa Ô’akõhî e lhes indicou o caminho correto para 

prosseguirem a viagem. 

Com a ajuda de Ye’pa Ô’akõhî eles finalmente chegaram a A'pẽkô Dihitara wi'i, o Lago 

de Leite, um lugar de muita tranquilidade, paz e segurança. Em seguida passaram por Numia 

wi’i, onde encontraram um grupo de mulheres que pediram para ir junto procurar um lugar bom 

para viver. Foram subindo pela costa, passando pelo Maranhão e por Belém do Pará e entraram 

no rio Amazonas, até Manaus. Nesse caminho foram conhecendo alguns benzimentos e 

adquirindo instrumentos de transformação, que são utilizados até hoje pelos kumua nos 

benzimentos. Quando passaram por Barâwi’i, em Barcelos, encontraram um pequeno ser, que 

                                                 
5 Benzimento é uma palavra em português muito utilizada na região pelos indígenas para designar uma 
série de encantamentos e fórmulas mágicas que se originam nos e dos mitos. Os principais 
especialistas são chamados kumu, detentores de um extenso repertório desses benzimentos. Para mais 
detalhes vide Buchillet (1983, 1995), Hugh-Jones (1994) e Pedro Lolli (2014). 
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era ancestral dos Barasana. Ele também embarcou junto na viagem, na segunda cobra-canoa. 

Assim foram subindo pelo Rio Negro até chegarem em São Gabriel da Cachoeira. 

 

3.1.1 Comentários 

Não consta diretamente da narrativa, porém Isidro me disse pessoalmente que Ô’akõhî 

é, na verdade, o mesmo Deus dos brancos. Ele criou o homem branco da terra, às margens do 

rio Jordão, e foi ali que a Mulher – que mais tarde seria chamada Ye’pa Masó – o viu e quis 

também ter sua gente. Porém aquela terra, às margens do Jordão, o jardim do Éden, “o senhor 

Deus, Ô’akõhî” havia criado especialmente para o homem branco. Então a Mulher tem que 

procurar outra terra, que seriam as Américas.  

Segue então um diálogo entre a Mulher e o filho de Ô’akõhî, chamado Ye’pa Ô’akõhî, 

que é Jesus. Ele não tem o poder de criar novos seres, porém seu pai, Deus, lhe dá por um pouco 

de tempo um poder semelhante, porém com a condição de que os indígenas seriam diferentes 

dos brancos: sem acesso às tecnologias, apenas curariam pelo xamanismo. Ele então quem gera 

os futuros indígenas a partir da saliva de sua boca. Esta cena da geração primeva se passa “do 

outro lado do oceano, ninguém sabe onde, às margens de um outro rio, talvez seja o Jordão”. 

“Ô’akõhî”, segundo conta o Seu Isidro, significa algo como “coluna, esqueleto, base de 

sustentação” – mostrando como exemplo os troncos que sustentavam a construção em que nos 

encontrávamos. Isso porque Deus é o que sustenta o mundo para que este continue existindo. 

“Ye’pa” é Terra, sendo os Tukano os “Ye’pa Masã”, o povo da terra, e a mulher virá a ser 

chamada “Ye’pa Masó”, porque é a avó do povo da terra. Assim, o filho de Ô’akõhî, gerador 

dos Ye’pa Masã, e que os acompanha até terminarem de se desenvolver e se transformar em 

humanos, é “Ye’pa Ô’akõhî”, a “base de sustentação da terra”, poder-se-ia dizer. Ou talvez a 

base de sustentação dos Ye’pa Masã. É interessante notar, por enquanto apenas de passagem, 
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que nas falas xamânicas temos o termo “wetâ”, que na linguagem comum significa “goma de 

mandioca”, porém Isidro traduz como “a parte principal, a essência de uma coisa”. Assim, 

“ye’pa wetâ”, a “essência da terra”, por assim dizer, é traduzido por “fertilidade”. Mais adiante 

na narrativa os ye’pa masã fumam cigarro de terra (ye’pa mi'rôpi) em diversas paradas da 

viagem de transformação, e esses lugares viraram sítios extremamente férteis. Assim, “Ye’pa 

Ô’akõhî” pode ser não apenas a sustentação da terra no sentido literal, mas de certa forma a 

fonte/base de toda a fertilidade. Isto ainda será retomado mais adiante. 

Finalmente esses novos seres gerados, que “eram como pequenos tapurus d’água”, 

pequenos peixinhos quase-microscópicos que viviam no fundo do mar, iriam iniciar a jornada 

que os transformaria em seres humanos. Não conheciam o caminho nem sabiam o que fazer, 

porém estavam bem acompanhados e guiados por Ye’pa Masô e Ye’pa Ô’akõhî. Eles se sentiam 

desprotegidos, então foi lhes dada uma cobra, “ao mesmo tempo muito velha e muito nova”, 

conforme expressava seu próprio nome de’yî-bikî, “novo-velho” (é um cobra macho, por isso 

o masculino). Essa cobra era como uma canoa, porque iria transportar esses futuros indígenas 

dentro dela. Era a mais apropriada, pois era a própria cobra de transformação: cobras são 

imortais porque trocam de pele, se rejuvenescendo sempre. Essa cobra de’yî-bikîé a cobra 

mesma da troca de peles, que irá de certa forma gestar em sua barriga a transformação, a troca 

de peles, dessa gente do começo. 

Assim os pamîri masã, a gente da transformação, começa a viagem pelo fundo do 

oceano, em um lugar cuja localização não fica definida, onde estão “perdidos na água, (...) 

perdidos como peixes”. O nome do lugar, wami dia wi’i, casa do rio Umari, sugere que eles 

estavam no submundo, pois o rio Umari é o rio subterrâneo.  

Eles seguem sempre pelo fundo das águas, “lugar de lama e barro”. Durante essa 

primeira etapa da jornada, que ocorre num ponto muito abaixo da superfície, ocorrem duas 

subidas ao outro extremo, aos céus. Na primeira eles retornam com Yupuri, o irmão que nasce 



32 
 

cantando benzimento e tocando a flauta especial dos tukano. Na segunda eles voltam com o 

ancestral dos Desana, a gente-universo, Umuko Masã. Na primeira voltam com benzimentos 

para abrir caminho por obstáculos, na segunda criam os estragos e malefícios para atacar os 

outros. 

Há aqui uma analogia de relações a ser melhor analisada. Na primeira viagem aos céus 

os Tukano buscam um de seus irmãos, Yu’puri. Na segunda viagem buscam Abé, ancestral 

primeiro dos Desana, sendo que estes eram considerados como irmãos dos Tukano, os dois 

grupos não se casavam entre si. Ambos são encontrados em viagens verticais, num eixo 

perpendicular ao principal. Enquanto isso, no eixo horizontal aquático, são encontrados outros 

dois grupos, os Wanano e Pira-Tapuia, que são incluídos na viagem como cunhados, isto é, com 

quem se casa. Ou seja, a partir do ponto de vista da gente-terra seria o seguinte: nos céus, 

irmãos; nas águas, cunhados.6 

Esses dois que chegaram depois, Wanano e Pira-Tapuia, foram numa segunda cobra-

canoa, que seguiu atrás, e se consideravam irmãos entre si. Estes dois grupos têm nomes que 

remetem ao elemento água: Kotiria – Gente Água– e Wai Khene – Gente Peixe – 

respectivamente. Temos assim, dois grupos de irmãos que se formam, com um terceiro 

elemento, os Hupdah, bem destacado do resto: eles estão lá na frente da primeira canoa, 

protegendo os demais e recebendo toda a sujeira do rio, além de cuidar do bastão yaigi, a 

“bússola” dos pamîri masã. Eles não são irmãos e nem cunhados de ninguém, tampouco “filhos 

de mãe”7. Há um rearranjo posterior, histórico, nessas relações de germanidade entre os grupos, 

                                                 
6 Sobre os eixos vertical e horizontal ver o trabalho sobre os tipos diferentes de xamanismo por 
Stephen Hugh-Jones (1994). Neste ponto específico da narrativa as dimensões vertical e horizontal 
aparecem associadas às relações de consaguinidade agnática, as quais se dão em uma ordem 
hierárquica de senioridade, e de afinidade, que por sua vez se dá na chave do igualitarismo, 
respectivamente. Retomarei esta questão com mais detalhes no capítulo III. 
7PakoMaki: São filhos da mesma mãe, porém de pais diferentes, não resultando portanto em 
germanidade; porém ainda com interdição de casamento. 
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de modo que hoje Tukano casa com Desana porém é interdito com Wanano. porém este 

rearranjo não é refletido ainda nesta narrativa. 

Neste trecho da viagem os pamiri masã, a gente de transformação, se desloca pela costa 

brasileira, do Rio de Janeiro rumo ao norte, até entrarem pela boca do rio Amazonas e depois 

pelo rio Negro até chegarem a São Gabriel da Cachoeira. É um trecho relativamente tranqüilo, 

onde mais gente se agrega à viagem, notadamente “algumas mulheres” e os Barasana. É um 

trecho de relativamente poucos acontecimentos, se comparado ao trecho do oceano, anterior, e 

o trecho seguinte, quando entram em seu próprio território. 

Cabe aqui destaque ao Lago de Leite, situado na baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. 

Nas demais narrativas dos povos da região, essa é considerada a casa original de onde os pamiri 

masã originalmente surgiram. Para muitos este é o local de início da jornada da cobra-canoa, 

enquanto para o Seu Isidro esta já é uma parada no caminho. 

 

3.2 Chegada à Terra Que Lhes Seria Boa 

 

Em Mokãkî wi’i, São Gabriel da Cachoeira, eles pararam e ficaram por muito tempo, se 

reanimando e refletindo sobre tudo. Depois seguiram a viagem pelo Rio Negro e seus afluentes, 

procurando o lugar bom de viver que Ye’paMasô lhes havia prometido e tentando sempre pegar 

corpo de gente. 

Em Apĩsipé wi'i eles tiveram a idéia de tentar ter filhos sem a ajuda das mulheres, sem 

depender delas. Mas sentiram que a barriga era muito pesada e desse modo não conseguiam 

fazer os trabalhos de transformação, nem as músicas e os benzimentos. Então perceberam que 

era mais fácil ter filhos com as mulheres. 
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Em Kã’ré Pahaka wi’i eles subiram aos céus em pensamento e refletiram sobre toda a 

viagem e sobre tudo que ainda tinham que fazer. Juntaram forças e prosseguiram. Foram 

parando em vários lugares, aprendendo novos benzimentos e tentando pegar forma em várias 

coisas, mas sem muito sucesso. Mas sempre aumentando sua força no processo. Chegaram às 

cabeceiras do rio Negro, onde liga com o Cassiquiare, e ali deixaram os ancestrais dos Kubeo, 

Kurripaco, Coruja, Papagaio, Quati e Piapocos. Perceberam que tinham passado do lugar e 

voltaram. Continuaram pelo Içana, sempre procurando pegar formas em várias coisas e seres 

para tentar pegar corpo humano. Em Tũru wi'i eles viram quantas pessoas e etnias viriam a 

existir futuramente, em pensamento. Foi uma experiência para tentar encontrar o lugar em que 

ficariam. 

Em Pamîri wi’i (Uapuí Cachoeira) Ye’pa Masã pediu para os demais ancestrais dos 

povos Tariana e Baniwa desembarcarem, tendo ficado uma marca na laje onde eles desceram. 

Então ele falou: “você vai ser considerado meu sobrinho (kabiokihi; yiîpa'akihi, filho da irmã 

menor)”.  Ye’pa Ô’akõhî pediu para eles tomarem banho, pois estavam muito sujos. Mas a água 

parecia estar fervendo e Doethiro ficou com medo e colocou apenas a palma das mãos e a planta 

dos pés, que ficaram mais claras. O Baré mergulhou inteiramente, sem receio algum. Ao lado 

da bacia do banho haviam um bastão yaigi e uma espingarda, eram as armas para eles terem 

coragem e bravura. O primitivo dos Baré pegou a espingarda sem dúvida e sem nenhum tipo 

de receio e logo que saiu do banho começou a atirar. Por isso os Baré estavam preparados para 

receber os brancos quando estes chegaram, eles são os brancos indígenas. 

Depois eles continuaram por muitas casas até chegarem a Wapî yõa, em Cunuri, onde 

foi feito o primeiro dabucuri, que Doethiro fez para Ye’pa Masô. E após o dabucuri eles 

seguiram por muitos lugares, passaram por Po’sã nîkîro wi’i, onde os Hupda foram declarados 

responsáveis e guardiões do yaigi e do miriã (jurupari) e que fossem preparadores de fogo e 

fazedores de cigarros, este é o local onde a força de vida deles. 
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Foi em Diâwi’i, também conhecido pelos nomes de Kapi wi’i e I’só nikiro, que os 

ye’pamasã, tukano, ficaram sabendo que precisariam de uma criança para poderem aprender e 

se especializar nos papéis rituais: nas danças, no benzimento e em contar histórias (baya, kumu, 

yai). Para isso era preciso uma mulher, e eles conseguiram uma, Yĩgo, que ficou grávida. A 

criança a nascer seria chamada Kaapi, cujo sangue fortaleceria a todos os que viriam a ser da 

futura humanidade. 

Depois do tempo da gestação, em que Ye’pa Ô’akõhî deu muitas instruções aos pamîri 

masã sobre como proceder, estes fizeram uma grande cerimônia, que juntou todas as etnias 

indígenas, desde a terra do fogo, do litoral e de outros lugares. Muitos estavam na forma de 

animais, como macacos, cotias, antas, pacas e outros. Todos se reuniram na grande casa 

esperando o nascimento. 

Quando Kapi finalmente nasceu todos os seres que estavam na casa foram afetados por 

ele, como se estivessem bêbados. Ninguém resistiu. Assim os macacos que estavam por lá 

falaram que todos deviam comer o próprio rabo, por isso alguns bixos, como a anta e a cutia, 

hoje não têm rabo. Outros enrolaram a cauda e a esconderam, de modo que hoje a têm. Outros 

comeram só a metade. 

Doethiro não aguentou o efeito do Kaapi e caiu no sono. Apenas a preguiça, ancestral 

dos Cubeo, não sentiu o efeito e permaneceu atenta a tudo. Quando as mulheres vieram trazer 

o recém-nascido ele se disfarçou de Doethiro e pegou a criança pra ele e fugiu para Ya’kôwi’i, 

na Colômbia. Quando as pessoas que estavam na casa foram acordando e perceberam o que 

tinha acontecido foram atrás da preguiça. Quando chegaram lá viram que a preguiça já tinha 

dividido a criança com seus parentes e eles tinham consumido quase tudo, tendo sobrado apenas 

uma perna da criança. Foi assim que recuperaram apenas um pouco de kaapi, por isso que o 

kaapi mais forte que existe é o dos Cubeo. 
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Eles retornaram à casa com o resto do kaapi que conseguiram e deram prosseguimento 

à cerimônia. O pouco que tinham recuperado já foi suficiente para que todos tivessem o efeito. 

Aos poucos na festa foram sendo formados pequenos grupos de conversa, cada um no seu canto, 

e logo os que estavam conversando juntos se entendiam, mas não entendiam mais o que os 

outros diziam. Foi assim que surgiram todas as línguas das etnias que habitam no rio Negro. 

Mesmo assim trataram logo de se entenderem e assim criaram todas as formas de tratamento 

entre as etnias: cunhados, irmãos maiores, irmãos menores e filhos de mãe. 

Terminada a festa, mesmo ainda sob o efeito do Kaapi, resolveram seguir a viagem de 

transformação. 

Eles seguem a viagem sentindo-se muito bêbados, ainda sob o efeito do kapi. Passam 

por diversas casas, tendo várias miragens e alucinações e tentam pegar corpo em diversas 

coisas. Em Mahã pooari wi’i Doethiro canta o primeiro canto de kapiwaia, é onde surgem esses 

cantos que são muito importantes para os rituais e benzimentos. Depois de algumas peripécias 

chegam a Yisiari wi’i, casa fria, onde sentiram muito frio e assim passou o efeito do kapi. Ali 

eles começaram a se sentir diferentes, vendo que o sentido das coisas e do mundo ficava muito 

claro e assim sentiram o que deveriam fazer para finalmente virar gente, para finalmente pegar 

corpo humano. 

 

3.2.1 Comentários 

É ao desembarcar em São Gabriel da Cachoeira, na praia que existe logo em frente a 

onde hoje é o prédio do ISA (Instituto Sócio-Ambiental), local onde eu e o seu Isidro nos 

encontrávamos diariamente, que Ye’pa Ô’akõhî diz aos pamiri masã: “Chegamos! Esta é a terra 

que lhes foi prometida!”. Assim eles se animam e começam a festejar, é onde surgem os órgãos 

sexuais de homens e mulheres. Diferentemente de outras versões da história, em que o órgão 
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sexual feminino surge posteriormente, sendo furado por um homem, aqui os dois surgem 

simultaneamente, um crescendo pra fora e outro pra dentro.  

Neste momento já existe “um grupo de mulheres”, embora não se diga quem elas são 

ou qual a sua origem. Uma dessas mulheres posteriormente dará a luz ao Kaapi, enquanto outras 

a assistirão no parto. Porém o sexo propriamente dito, só surgira posteriormente, durante o 

roubo das flautas. A mãe do Kaapi engravidará através de benzimentos. Porém neste momento 

os ancestrais estão preocupados em tentar conseguir um jeito de terem filhos por conta própria, 

sem precisar da mulher, porém a experiência falha. 

Após isso eles seguem viagem, procurando o lugar ideal para cada grupo, especialmente 

os yepa masã procurando o lugar que lhes havia sido prometido por Ye’paMasô. Eles passam 

por vários lugares, subindo o rio Negro até as cabeceiras, onde deixaram os primitivos de vários 

povos de língua arawak, como os Piapocos, Papagaio, Quati, Kubeo, Coruja e Koripako, e 

depois voltando até a boca do rio Içana, no qual entram.  

Em Pamîri wi’i, hoje chamada de Uapuí-Cachoeira, ocorre uma versão condensada do 

que em outras versões aparece como dois episódios distintos: a escolha das armas e o banho. 

Na versão apresentada pelo seu Isidro esses dois acontecimentos ocorrem no mesmo episódio, 

e não envolvem os brancos. Ao contrário, é o Baré quem assume o papel de escolher tomar o 

banho (que branqueia a pele) e de escolher a espingarda no lugar do yaigi. Diz-se que ele é “o 

branco entre os índios”, e que ele era quem “estaria melhor preparado para receber os brancos” 

e que por isso ele ficaria na parte mais baixa do rio Negro, sendo os primeiros a terem contatos 

com os europeus quando estes chegassem. Tudo isto se passa em Uapuí-Cachoeira, o local de 

origem dos povos Arawak, que já haviam sido deixados pela cobra-canoa, antes de chegar neste 

local. Os únicos que ficaram ali, segundo Isidro, foram os Tariana e os Baniwa. 

Posteriormente eles descem pelo rio Içana até sua foz no rio Negro, entram pelo rio 

Negro até a foz do rio Uaupés, adentrando por este até Uriri, que em língua geral significa “local 
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frio”, casa que tem outros nomes, como I’sónikirowi’i, diâwi’i(casa do rio), e kapiwi’i (casa do 

kapi). É aqui que pela primeira vez aparece o nome de uma mulher (além da Ye’pa Masô). É 

Yĩgo, e ela será a mãe de Kapi. Não diz de onde veio, apenas que os ye’pa masã a 

“conseguiram”. 

Esta casa é nomeada dia wi’i, que também é o nome da quinta casa da viagem, aquela 

em que pela primeira vez os pamiri masã sobem aos céus, quando surge Yu’puri, ainda no 

começo da viagem. Na versão Oyé se diz que “essa casa veio a substituir a casa do Lago de 

Leite, [que é a primeira casa na versão Oyé da narrativa] pois ali os pamiri masã cresceram 

muito”. Isso ocorre porque no esquema cosmológico tukano, dia wi’i é a Porta das Águas, o 

limite extremo do mundo. Porém com o contato com os brancos a localização dessa casa parece 

ter sido cada vez mais deslocada para o leste, em uma espécie de “alongamento” do mundo. Na 

versão Oyé essa casa se localiza na baía da Guanabara, enquanto na versão K’imaro ela fica 

ainda mais para leste, no meio do oceano Atlântico. 

No primeiro trecho da narrativa temos a separação entre brancos e indígenas, logo no 

início, com a “gente da transformação” seguindo sua jornada pela barriga da cobra-canoa até 

poder se transformar em gente – com os brancos tendo nascido já completamente formados, das 

mãos de Ô'akõhî. Já neste trecho começa a diferenciação entre os grupos, que tem como marco 

principal o evento do caapi, que é quando surgem as diferentes línguas e também as relações 

de parentesco, e com elas a hierarquia entre os grupos. 

As diferença lingüísticas entre os grupos e as relações hierárquicas entre eles são a base 

da vida social e surgem, tanto nesta versão da narrativa quanto na versão Oyé, antes do 

surgimento da humanidade propriamente dita, com o corpo físico atual, e da reprodução 

sexuada. 
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3.3 Final da Jornada de Transformação 

 

Aqui eles chegam a Ipanoré, onde vão finalmente conseguir pegar corpo humano. 

Ipanoré é na verdade um conjunto de muitas casas de transformação diferentes, muito próximas 

uma da outra, onde ocorre uma série de eventos. A cada nova parada, a cada novo passo, eles 

vão aprendendo um pouco mais sobre o que precisavam fazer e vão realizando a preparação de 

todos os instrumentos de transformação. Em uma conseguem as plumas para enfeitar o jurupari, 

em outra a argila para fechar o orifício do jurupari para produzir o seu som, e assim por diante 

vão preparando todos os instrumentos, o tempo todo junto com Ye’pa Masô e Ye’pa Ôakõhî, 

que lhes vão orientando e animando. Em pensamento eles revisitam todas as coisas desde o 

começo, visitam a casa dos céus e refletem sobre tudo o que passaram e tudo o que ainda terão 

que passar até chegarem na sua própria terra. Como tinham tomado caapi nunca esqueciam 

aquilo que aprendiam sobre os benzimentos, as narrativas e os cantos, aprenderam a refletir 

sobre o universo e como mobilizar o que tinham ganho durante sua viagem de transformação 

para o bem dos futuros humanos. 

Em Kõré wi’i ficou o ancestral dos Arapaso, porque ele ficou tocando com o bastão de 

ritmo dentro da cobra-canoa, o que irritou os demais, por isso foram afastados e deixados ali. 

Antes de entrarem em Pe’ta wi’i, o buraco na laje por onde passam para a superfície e 

pegam corpo humano, eles não tinham forma, apenas inteligência. Eram como pequenos 

tapurus da água, por isso fizeram todo esse processo para pegar uma forma, para pegar um 

corpo. Era muito difícil pegar forma humana e eles muito hesitaram, mas Ye’pa Masô os 

animou e incentivou. Então eles pegaram todos os instrumentos e enfeites que vinham 

conseguindo desde o início da jornada, se fortaleceram e começaram uma grande zoada, a zoada 

dos instrumentos, e foram seguindo para entrar no buraco e surgir do lado de cima com forma 

humana. Na superfície ficou Ye’pa Ô’akõhî, esperando para ver quem seria o primeiro. 
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Quem saiu primeiro foi Baró, um pássaro, que era o ancestral de um grupo dos ye’pa 

masã, Nuhirô, que era para sair por último e se apressou. Ye’pa Ô’akõhî então pisou na cabeça 

dele para que voltasse e tomasse seu lugar na fila, desse modo ele ficou com a cabeça achatada. 

Em seguida finalmente vieram Doethiro e Yupuri, e depois todos os outros na ordem certa, na 

qual já estava inscrita a hierarquia dos grupos. Doê e Kimaro Yai’oã vieram em seguida. Estes 

quatro eram os únicos fortes, os demais foram saindo mas ainda não tinham força, tentavam 

levantar mas caíam e foram se arrastando. Foram e se juntaram em uma praia, bi’pira. Depois 

foram a I’yãa wi’i, onde Doethiro, Yupuri, Doê e Kimaro Yai’oã benzeram a todos para que 

ficassem fortes, para que pudessem levantar e andar. Nesta casa ficaram os Pira-Tapuia. 

Já com corpo humano, viajando pela superfície sobre uma canoa e não mais pelo fundo 

dentro de uma cobra, eles prosseguem a viagem buscando uma terra boa para ficar. No caminho 

vão criando certas formações da paisagem e também descobrindo mais substâncias de 

benzimentos e fortalecendo seus corpos. Também vão encontrando alguns monstros que 

querem acabar com eles, mas eles se escondem e conseguem escapar. Vão subindo os rios e 

entrando em vários afluentes e igarapés, procurando o lugar certo. Em Akôsẽ’rẽro wi`i, na foz 

do Papuri, ficaram os Tuyuka. Em Moã wi’i (Caruru) ficaram os Wanano. Chegaram até Santa 

Cruz, no Uaupés colombiano, terra dos Kubeo, onde descobriram que já tinham passado do 

lugar e voltaram. Entram no Papuri e foram até Aracapá, onde foram realizar a primeira 

“iniciação” (tal como Isidro se refere a esse episódio). 

Em To’ke wi’i, casa de enfeite, em Aracapá, era para acontecer a primeira inciação. 

Ye’pa Ô’akõhî disse para eles prepararem uma festa e convidou todos os povos indígenas de 

todos os lugares para participarem. Ele ordenou aos dois rapazes que iriam ser iniciados para 

tomar banho logo cedo, dizendo que no porto haviam cascas de uma árvore, que se usa como 

sabonete, mas eles ficaram dormindo e não foram. As irmãs deles que estavam fazendo caxiri 

e ouviram tudo resolveram então irem elas mesmas no porto tomar banho e lavar o cumatá. Lá 
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elas encontraram o miriã e começaram a tentar tocar, mas não sabiam como. Logo foram 

chegando os convidados, primeiro o Pescado e depois o Acará, ambos ficaram bravos e 

ofenderam as mulheres, depois chegou o jacundá, que não se enfureceu com a presença delas 

e, pelo contrário, as ensinou a tocar. As mulheres começaram uma festa, fazendo uma baita 

zoada com os juruparis. Quando os irmãos acordaram e viram que as mulheres tinham pego os 

jurupari eles ficaram furiosos. Tentaram de várias maneiras recuperar os Miriã e seguiram as 

mulheres por vários lugares. As mulheres foram fazendo festa e transformando em mulheres 

vários passarinhos que tinham sido atraídos pelo som das flautas. Logo eram muitas mulheres, 

todas enfeitadas e bonitas fazendo festa, com gente de todas as etnias lá. Só que ninguém estava 

instruindo, elas apenas faziam festa. Então ele inventou o pássaro wai-wai'o, pássaro que faz 

trovoada. Com o som da trovoada ela fez todas as mulheres ficarem atordoadas, todos os bichos 

que tinham se transformado em mulheres caíram e desmaiaram, apenas as duas irmãs ficaram 

de pé. A irmã menor escondeu o instrumento, soltando no chão. Já a mais velha fugiu com o 

jurupari, e o irmão mais velho foi atrás dela. Até que num ponto ele a alcançou, em O'sarapi, 

no rio Papuri, acima da comunidade de Patos. Ele tentou pegar o jurupari mas ela sentou e o 

escondeu no meio das pernas e foi se contorcendo para não deixar ele pegar. Assim o Miriã 

entrou na vagina dela. O irmão mais velho viu e a agarrou e derrubou ali mesmo. Foi assim que 

surgiu o sexo. 

Em Dihiari wi’i, casa de melancolia, Ye’pa Ô’akõhî pretendia dar um alimento para os 

pamîri masã não morrerem nunca. Ele ordenou que a notícia fosse divulgada para todas as etnias 

que os ye'pa masã haviam deixado nos lugares anteriores. Assim, todos vieram. A comida iria 

ser distribuída à noite e tudo deveria estar pronto a tempo, assim algumas pessoas foram 

escolhidas para fazer os enfeites, e essas pessoas eram os ancestrais dos Desana. O pai ia fazer 

o yaigi, o filho mais velho a cangatara e o mais novo o carajurú. O filho mais velho foi procurar 

penas para fazer a cangatara e escutou os passarinhos comentando que a mulher dele o estava 
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traindo com seu irmão mais novo. Ele resolveu investigar e foi atrás de onde seu irmão estava 

e ficou observando, escondido em forma de pássaro. Logo chegou a mulher dele e eles fizeram 

sexo. O irmão mais velho ficou furioso e disparou um dardo venenoso com sua zarabatana e 

matou o irmão mais novo. 

No fim da tarde, quando deveria estar tudo pronto, se percebeu que o rapaz não chegava 

com o carajurú. Seu pai ficou preocupado e o procurou, e o encontrou já morto. Ele fez 

benzimento para ressuscitá-lo, mas o rapaz não gostou porque todos o iriam chamar de diabo 

se o vissem daquele jeito e caiu morto novamente. O pai tentou ressuscitar o rapaz de novo, 

mas não conseguiu. Foi assim que aconteceu a primeira morte entre indígenas, o primeiro 

assassinato, e Ye’pa Ô’akõhî não mais distribuiu o alimento da imortalidade entre eles. Apenas 

as cobras e insetos, que haviam entrado na casa pelas frestas da parede enquanto os pamîri masã 

esperavam do lado de fora, comeram daquele alimento e por isso hoje eles se rejuvenescem 

trocando de pele. 

Depois desse último evento eles continuaram sua viagem e deixaram os Hupdah no 

igarapé Po’saya e depois os Desana em Yehêu’ka wi’i, no Papuri, de modo que ficaram apenas 

os tukano ye’pa masã. Depois disso eles subiram novamente aos céus em pensamento, revendo 

tudo o que tinham feito até então, vendo todas as pessoas que haviam surgido e os lugares em 

que elas haviam ficado. Desceram novamente e entraram no igarapé Turi, que era finalmente o 

lugar que lhes era destinado. Pararam primeiro em Tiôwera wi’i, onde Doethiro ficou parado e 

se uniu à terra à qual todos os ye’pa masã estão ligados, como diz o seu próprio nome. Depois 

em wa’pú wi’i ficou Yupuri e em Wa’ura wi’i (Santo Anastásio) ficou Doê. Restou apenas 

K’imaro Yai’oã para prosseguir viagem e todos os ye’pa masã que vieram depois descendem 

dele. 

Finalmente chegaram a Moãra maã wi’i, o lugar destinado para os ye’pa masã dos dois 

primeiros grupos, é o lugar onde K’imaro Yai’oã finalmente se aterrou, depois de ter gerado 
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seus descendentes e os ensinado o que precisavam aprender. É aqui que se dividiram os grupos 

dos tukano. 

Um tempo depois o velho K’imaro Yai’oã se transformou em onça e passou a vagar 

pela região, até que foi morto pelos Oyé, que fizeram um colar com eles e deram para Yu’puri, 

o irmão mais velho, para que ele se ornamentasse e dançasse. Porém as demais pessoas não 

gostaram, achando que ele estava desprezando o ancestral. Foi assim que surgiu o enfeite que 

os Oyé usam até hoje. 

 

3.3.1 Comentários 

Caapi é uma bebida alucinógena (ayahuasca, Banisteriopsis caapi) da região do 

noroeste amazônico, feita de diversas variedades de cipós. Segundo o seu Isidro ela é a bebida 

principal que dá a inteligência e memória aos kumu e aos baya. Quando uma pessoa aprende 

algo sob o efeito do caapi, ela não esquece nunca mais. É assim, segundo ele, que se torna 

possível decorar aquelas listas enormes de nomes e benzimentos e todos os cantos e as histórias 

dos ancestrais. E foi por isso que os primitivos pa’miri masã precisaram fazer surgir o Caapi, o 

menino, para que pudessem ter acesso a essa bebida, antes do processo final na laje da 

transformação. 

Depois de terem bebido na festa em Diâ wi’i, eles ficam ainda por um tempo sob o efeito 

do caapi, e é assim que conseguem os cantos de kapiwaia, que são os cantos de benzimentos, 

sendo muito importantes para os kumu. Este é um trecho de muita reflexão por parte dos pa’miri 

masã, pois é quando eles tomam consciência das últimas preparações necessárias para a 

transformação definitiva no corpo humano atual. 

O seu Isidro frisava e repetia muito sobre o trecho da laje de transformação, dizendo que 

o que se diz nas outras versões estava errado, que a cachoeira de Ipanoré não é uma casa de 
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transformação, mas sim um conjunto de muitas casas, cada uma muito específica. Há neste 

trecho – o mais longo da narrativa – uma série de paradas e de diálogos com Ye’pa Masó e 

Ye’pa Ô'akõhî, que instruem e “animam” os quase-humanos. 

Aqui se detalha sobre a importância dos instrumentos e enfeites para a transformação. 

São eles que dão ânimo, dão vida, aos que vão tentar “pegar corpo” humano. Eles iam fumando 

cigarros, sentando nos bancos, tocando as flautas, etc. E o tempo todo a avó, Ye’pa Masó, 

“animando”. Essa palavra, segundo Isidro, é a tradução do tukano “basá busá we’ta”. Basá busá 

é o termo genérico com que se chamam os enfeites rituais; e we’ta, como já mencionado aqui, 

é o termo xamânico que indica a “essência de uma coisa”. Deste modo, a essência dos enfeites 

rituais é a animação. Não apenas no sentido da animação festiva, segundo o que ele me 

explicou, mas também no sentido do que faz uma pessoa levantar de manhã e ir fazer as coisas, 

no sentido de obter um foco, se concentrar. É uma disposição da qual a pessoa se imbui ao 

portar enfeites. Então a expressão “eles reuniram os enfeites”, reiteradamente mencionada na 

narrativa, é um indicativo de firmeza de resolução em um objetivo. 

Após o surgimento deles como humanos atuais, pela laje de transformação, eles 

continuam a jornada em busca da “terra que lhes seria boa”, deixando os diversos grupos não-

tukano em seus respectivos lugares no caminho, até chegar ao igarapé Turi, afluente do rio 

Papuri. Ocorre aqui uma segunda mudança vertical na jornada. Enquanto inicialmente a viagem 

se dá no fundo das águas, no rio subterrâneo “onde tudo é água e barro” e os futuros humanos 

são “como pequenos tapurus d’água”, indistinguíveis dos wai-masã, a gente peixe, a partir do 

Lago de Leite eles assumem uma posição mais próxima à superfície, já nos rios “terrestres”. 

Pois a partir de Ipanoré o cenário muda, e eles passam a viajar sobre a superfície das águas, e a 

cobra-canoa passa a tomar a forma de uma canoa. 

Há neste último trecho da jornada dois episódios marcantes: o roubo das flautas e a 

perda da imortalidade. Um ponto interessante a se notar é que na maioria das narrativas dos 
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grupos da região o episódio do roubo das flautas se passa no início do mundo, antes mesmo da 

jornada da cobra de transformação. É o momento da primeira iniciação, ministrada muitas vezes 

pelo próprio avô do mundo, Ô'akõhî, ou por seu filho. É um episódio muito importante, pois é 

quando parte do mundo atual é criado, durante a fuga das mulheres. É onde surge a distinção 

de gênero e o sexo, onde os homens tomam à força o poder reprodutivo das mulheres (vide 

CAYON, 2012). Pois na versão do seu Isidro este episódio é “enfraquecido”, sendo colocado 

já com a humanidade atual, e os personagens são já ye’pa masã, humanos propriamente ditos, 

e não mais ita masã, a “gente pedra” dos primórdios, conforme outras versões, as quais irei 

abordar mais adiante. Assim a narrativa perde um tanto do seu caráter cosmogônico, que tem 

em outras versões, como a Oyé. 

O ponto culminante seguinte, a história da perda da imortalidade, é um outro tema 

recorrente nas narrativas tukano. O ser criador vai dar um alimento que tornaria os humanos 

imortais, pois lhes permitiria “trocar de pele”, da maneira como fazem os insetos e as cobras, 

assim se rejuvenescendo. Muito embora nesta versão o episódio se confunde com o da primeira 

morte, quando um irmão mais novo tem relações sexuais com a esposa do irmão mais velho, 

que se vinga assassinando o irmão. Segundo Isidro, foi essa morte que causou a perda da 

imortalidade, como castigo. Já na versão Oyé, os homens ficam com medo de experimentar 

esse alimento por causa dos insetos que haviam na borda, enquanto as mulheres experimentam 

e por isso elas podem se rejuvenescer através da menstruação (espécie de “troca de peles”) e 

têm o poder de gerar filhos através da gravidez. É nesse momento que elas engravidam, vindo 

a ter dois filhos, um dos quais seria o Caapi e o outro o Jurupari. Na versão Oyé o episódio do 

primeiro assassinato não é relacionado com este, ocorrendo muito posteriormente, no final da 

jornada. 
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3.4 Conclusão 

Salta aos olhos a ausência do Jurupari nesta grande e complexa narrativa de criação do 

mundo contada por Isidro Freitas. Não apenas esse episódio, mas ainda outros, como o do 

surgimento da noite, estão ausentes. E não é que ele não os conheça, pois ele os narrou para 

mim. Porém foi muito claro e enfático ao dizer que eles não deveriam ser incluídos no texto da 

narrativa, pois seriam secundários. Especialmente com a história de Jurupari. 

Ele chama esse ser mitológico de “Biisíu”, que é o nome pelo qual ele é também 

chamado em alguns momentos na narrativa Oyé. Me contou a história dele apenas em nosso 

último dia de conversas, e só depois de eu ter insistido muito. Ele repetiu várias vezes que Biisíu 

não é o Jurupari, e que a história dele não tem nada a ver com o surgimento das flautas. De 

resto, o episódio é muito semelhante ao que está no livro dos Oyé: Biisíu era um ita masã, um 

dos seres que viviam na região antes da chegada dos seres humanos. Ele era muito poderoso e 

conhecia todo tipo de benzimentos e cantos. Até que um dia ele foi realizar a iniciação de alguns 

garotos, mas eles desobedecem suas instruções e ele os devora, exceto a um. Então ele leva esse 

um para a casa dele, nos céus, onde ele começa a soltar vários peidos, que são muito fedidos, 

por causa da decomposição dos corpos dos irmãos do menino. Enquanto Biisíu dorme, o menino 

se transforma em um papagaio e rói a parede da casa até abrir um buraco para conseguir escapar. 

Antes de fugir ele pergunta para Biisíu como se faz para matá-lo, e ele conta que é apenas com 

uma fogueira muito forte. Depois de escapar ele volta para casa e junta seus parentes para matar 

Biisíu. Eles preparam tudo, e então o menino, transformado em periquito, vai até a casa dele 

para chamá-lo para tomar caxiri. Biisíu recusa várias vezes, dizendo que não gosta daquele tipo 

de caxiri, até que o menino o convida para tomar caxiri de milho, e ele vai porque nunca tinha 

experimentado desse. Depois de beber daquele caixiri ele fica muito bêbado e os parentes do 

menino o agarram e o jogam na fogueira, matando-o. Isto aconteceu próximo a Ipanoré, um 

lugar cheio de estragos, onde as pessoas vão para conseguir venenos. 
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Enquanto para Isidro a história acaba aí, na versão Oyé, Biisíu é filho das mulheres que 

comeram da comida da renovação de vida, sendo irmão do Caapi e tendo o corpo cheio de furos 

como uma flauta. Além disso, do local em que ele morreu nasce uma grande paxiúba, da qual 

são feitas as flautas de jurupari. Existem ainda outras versões da história, muito semelhantes. 

Entre os Tariana (HUGH-JONES, 1979b) se conta que os trovões engravidaram algumas 

mulheres, através dos poderes xamânicos, pois o sexo ainda não existia, nem a vagina. Dessa 

gravidez nasse Koe, um ser muito poderoso cujo corpo é cheio de furos e faz muitos ruídos. Ele 

vai ensinar os humanos a fazer o ritual de iniciação, mas as crianças desobedecem e ele as 

devora. Os pais se vingam e o matam, e do local nasce a paxiúba. Da mesma forma entre os 

Baniwa e Koripako (XAVIER, 2012), em que Ñaperikoli engravida Amaro soprando sobre ela 

a fumaça de um cigarro, nascendo então Kowai, que passa pelos mesmos eventos. Entre os 

Makuna (CAYÓN, 2010) temos novamente a mesma história, embora nela o Jurupari, 

Kirükühino, é o ser criador do universo e ele é morto pelos trovões Ayawa. 

Em todas essas outras versões a história da morte do Jurupari é diretamente ligada à 

história do roubo das flautas. Porém quem realiza a perseguição é Ñaperikoli, ou os Ayawa, ou 

outro desses seres primordiais (os ita masã, gente de pedra). E as mulheres são também seres 

fantásticos poderosos. Na versão Makuna é Rõmikumu, “mulher xamã”, o primeiro ser 

feminino do universo (CAYÓN, 2010). Também na versão Baniwa/Koripako, em que é Amaro, 

a esposa de Ñaperikoli, que rouba as flautas (XAVIER, 2012). Já na versão do Isidro as flautas 

sempre existiram.  

Um outro episódio clássico que é enfraquecido nesta narrativa é o da “má escolha”, o 

da escolha das armas e do banho. Com a incorporação da reflexão católica na narrativa de 

criação do mundo os brancos foram criados já inteiros do barro e acabaram nunca participando 

das viagens da cobra-canoa. Deste modo eles nunca puderam estar presentes para escolher a 

espingarda. A distinção branco/indígena deixa de ser o fruto de uma “má escolha” dos 
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ancestrais, e passa a ser um acidente do percurso, porque a jornada de transformação era o único 

meio que Ye’pa Masó tinha para poder criar a sua própria gente. 

Temos assim um enfraquecimento naquilo que é conhecido na literatura como o motivo 

principal do ciclo mítico do Jurupari, que é uma espécie de “marca registrada” da mitologia da 

região, além de um enfraquecimento num outro episódio muito importante para os povos das 

terras baixas sul-americanas. Porém, por outro lado, a narrativa do seu Isidro é muito mais 

enriquecida de detalhes do xamanismo. Tanto no detalhamento das casas pelas quais passou, 

quanto na descrição dos objetos e instrumentos de transformação que são manifestados e 

acionados em cada uma das casas, e mesmo a explicação dos significados de alguns termos e 

palavras dentro da lógica epistêmica do xamanismo, que é distinto do significado leigo.  

Além disso ele tem uma atenção muito grande à exatidão das palavras na escrita do texto 

da narrativa. Por exemplo, logo no início da narrativa há um trecho em que a versão antiga 

transcrita pelo André dizia “ela imaginou que”, ele dizia que não era “imaginar”, porque não se 

tratava de imaginação, mas sim “ela pensou que”, pois era algo lógico, ela observou as coisas 

e chegou a uma conclusão. Em diversos momentos ele falava “isto aqui, quem tiver 

conhecimento de benzimentos vai ler e entender”. Segundo ele a narrativa como um todo era a 

base do benzimento de nascimento, quando se coloca o nome na criança. Que quem soubesse 

como funcionam os benzimentos, ao ler a narrativa, conseguiria fazer o benzimento completo 

para nomear uma pessoa. 

Esse tipo de coisa remete ao que Lévi-Strauss  disse sobre os mitos do ciclo do Jurupari, 

de que eles seriam frutos de “uma escola de sábios e iniciados”, por conta de sua “extrema 

complexidade, composição artificial e tom místico” (LÉVI-STRAUSS, 1966, p. 232). De fato, 

havia ali no trabalho cotidiano com o Isidro uma atenção minuciosa à forma da mensagem e 

aos conteúdos não-explícitos da mesma. 
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Aliado a isso, me parece que contribui também para esse “enfraquecimento” um foco 

dado por ele à disputa com os Oyé, colocando uma ênfase maior na segunda parte da narrativa. 

Essa segunda parte, a narrativa do que aconteceu com os Tukano após o peoríodo mítico, e de 

como se deu a dispersão dos grupos a partir da “terra que lhes seria boa” para suas localizações 

atuais; e que justifica a legitimidade os K’imaro Porã como “doutores da história” e como “os 

únicos que podem contar a história do que aconteceu”, nós iremos analisar agora no próximo 

capítulo. 
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4 Narrativas, Pessoas, Hierarquias 

 

Para podermos continuar e aprofundar a nossa discussão, entrando no tema dos 

processos de hierarquização e individuação propriamente ditos no alto rio Negro, vou 

apresentar agora a narrativa dos acontecimentos após o aterramento dos primitivos tukano e o 

surgimento dos K’imaro Porã, conforme me foi passado por Isidro Freitas. 

4.1 Versão K’imaro 

Duas gerações depois do evento do aterramento de K’imaro Yai’oã, houve um 

desentendimento entre os dois mais velhos, os principais entre os netos de K’imaro Yai’oã, 

chamados Yupuri e Se’ripihi. Yupuri, o mais velho, não tinha aprendido muitas coisas, pois seu 

pai nada tinha aprendido dos ensinamentos de K’îmaro Yai'oã. Ele estava preocupado que o 

irmão crescia muito em sabedoria e em número de pessoas, preocupava-se que ele pudesse se 

tornar o principal. Por ocasião de uma festa, Yupuri pediu ao irmão que o apoiasse enquanto 

ele cantava, porém o canto de Se'ripihi era mais forte e poderoso e se destacava. Yupuri não 

gostou e decidiu desaforar8. O irmão não gostou da ideia, mas aceitou o desafio mesmo assim, 

pois ele sabia os benzimentos para se defender. Primeiro Yupuri atirou uma flecha no irmão, 

porém como ele estava benzido não acertou. Por sua vez, Se'ripihi atirou uma flecha no irmão, 

com muito poder, que o atingiu e matou imediatamente. 

Muitos dos irmãos menores que viviam com Yupuri e eram sujeitos dele9 estavam 

presentes. Se'ripihi os convidou para continuar morando lá, com ele, mas estes recusaram viver 

                                                 
8 Duelo, briga para matar 

9 Termo utilizado pelo próprio Isidro, denotando não apenas uma posição hierarquicamente inferior 
como também um assujeitamento de um grupo em relação especificamente a outro, como sendo 
subservientes especificamente a aquele grupo. 
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com Se'ripihi e foram expulsos. K’imaro Porã ficou com Se’ripihi e aprendeu tudo sobre as 

narrativas, benzimentos e danças, enquanto os outros se afastaram e se espalharam, porque 

haviam sido expulsos. 

Após ter expulsado do Turi a todos que não quiseram ficar com ele, Seripihi resolveu 

fazer uma visita ao Oyé. Primeiro ele avisou e ordenou que fizessem uma maloca muito grande, 

porque ele iria aparecer lá com todos seus conjuntos10. Porém, ao chegar, percebeu logo que a 

casa não era grande o suficiente e todos ficaram apertados lá dentro. Ele ficou muito bravo, 

pegou a coluna do meio da maloca, puxou e derrubou tudo, expulsando os Oyé do lugar onde 

havia se fixado, o que os levou a se deslocarem ainda mais acima no rio Papuri, para além da 

atual comunidade de Patos. 

Nesse momento, Seripihi decidiu que iria embora, rio abaixo, no sentido de Manaus. 

Ele juntou todos os seus e preparou uma canoa grande, feita de tábuas, na boca do O’kayã-a, na 

beira do Turi, e depois todos se foram. 

Entre eles estava o jovem K’imaro Porã, que era o filho mais novo de K’imaro Yai’oã. 

Ele nasceu muito tempo depois dos outros filhos, quando o pai já estava muito idoso e não 

podia ter mais filhos. Ele benzeu a mulher para que este último filho pudesse nascer. Ele era 

bastante mais novo que Seripihi, apesar de ser seu tio. 

Assim foram, sentido Manaus, embora ninguém saiba exatamente para onde. Seripihi 

pedia para K’imaro ir pescar para ele, o que aconteceu por três vezes. K’imaro não gostou, 

achou que Seripihi queria fazê-lo de escravo, e resolveu retornar. 

K’imaro subiu o rio Papuri, até a atual Acaricuara, onde viviam Yu’puri Pãmo e Yu’puri 

Õ’taro, que recomendaram que ele voltasse à terra  original dos Ye’pa Masã, mas K’imaro 

argumentou que Seripihi a tinha soprado (amaldiçoado). Yu’puri Pãmo disse que sabia como 

                                                 
10 Termo utilizado por Isidro para se referir aos grupos de pessoas (clãs, sibs) que eram sujeitos 
daquele grupo. 
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reformar o terreno e disse: “Vou levar você. Tem que ir e manter o que é nosso, nós não 

podemos pois já saímos de lá”. 

Yu’puri então arranjou uma esposa da etnia Siriano para K’imaro e lhe deu alguns 

grupos para serem seus servidores. Depois seguiram e foram até Yehé Bu’a, no Turi Igarapé, 

onde o ancestral Doethiro se aterrou. Chegando lá, fizeram os benzimentos para renovar a 

fertilidade da terra, e depois seguiram para o igarapé Mosquito, onde a mulher de K’imaro 

engravidou. Ali K’imaro ficou e seu tio voltou para Acaricuara. 

Mas antes do filho nascer, K’imaro morreu, deixando a mulher viúva. Bo’so Kaperi, 

que era um dos grupos dados por Yu’puri Pãmo a K’imaro, disse então que ela não podia ficar 

sozinha e resolveu cuidar dela. Nasceu um filho menino, com o mesmo nome do pai, K’imaro, 

e um tempo depois a mulher engravidou de novo. O filho de Bo’so Kaperi foi muito bem 

cuidado e benzido pelo pai, de modo que cresceu muito mais e mais forte que seu irmão 

K’imaro, e assim ele o apelidou de “vovô”, e é por isso que os Bo’so Kaperi chamam até hoje 

os K’imaro Porã de “vovô”. É desse K’imaro que descendem todos os grupos K’imaro Porã de 

hoje, que por sua vez também acabaram se espalhando e abandonando o velho território 

ancestral do Turi Igarapé. 

4.1.1 Comentários 

Para melhor procedermos à análise deste trecho da narrativa, convém contrastá-la com 

a narrativa veiculada pelso Oyé acerca dos mesmos episódios, disponível no livro dos Tukano 

Oyé Moisés e Tiago Maia (Maia & Maia, 2004)11. A importância desta comparação específica 

será discutida logo adiante. 

                                                 
11 Explique que se trata do volume 8 da coleção NIRN, ..... 
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Na versão Oyé, o ancestral Doétihiro teve um filho com o mesmo nome, que foi o líder 

depois que o pai ficou no centro do mundo, invisível aos nossos olhos, o mencionado 

aterramento, nos termos de Isidro. Depois de um tempo, o segundo Doethiro fez o mesmo, 

deixando seu filho de mesmo nome como líder. Depois novamente o terceiro Doethiro e em 

seguida o quarto fizeram a mesma coisa. O filho mais velho deste quarto Doethiro se chamava 

Yu’ûpuri e o segundo filho Ye’parã. O grupo de Ye’parã crescia muito mais do que o grupo do 

irmão maior, o que gerou diversas discussões e intrigas, até que um dia os dois irmãos decidiram 

lutar. Ye’parã matou seu irmão mais velho em um duelo com lanças. Os grupos que estavam 

com Yu’ûpuri resolveram então partir de volta para o Lago de Leite, liderados pelo filho mais 

velho deste, Yu’ûpuri Wa’ûro. Logo depois de um tempo dois irmãos, Ye’parã Me’rú e 

Yu’ûpuri Atâro, que lideravam uma das canoas, resolveram se esconder e não ir embora com 

os demais. Eles ficaram morando em Acaricuara. Em seguida, Ye’pârã resolve fazer uma 

cerimônia com seus filhos de modo a configurar uma nova hierarquia para os Ye’pa Masã, para 

que os lugares deixados pelos que partiram pudessem ser ocupados. Assim, seu filho mais 

velho, que chamava-se Ki’maro e recebeu o apelido de Wa’ûro (não confundir com os K’imaro 

Porã), se tornou o chefe do primeiro grupo dos Ye’pa Masã, e seu segundo filho recebeu o nome 

Ye’Parã Oyé, e se tornou chefe do segundo grupo. Depois de algum tempo, os dois irmãos 

resolveram partir do igarapé Turi e pediram para que o grupo Ki’maro Porã ficasse naqueles 

lugares como guardiões. 
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Traçando uma comparação esquemática, chegamos à tabela abaixo: 

Versão Ki’maro Versão Oyé 

Após chegarem no Turi os quatro 
irmãos se aterram, tornando-se ita masã. 
Primeiro Doetihiro, depois Yupuri, depois 
Doê. Ki’maro Yai’oã é o único que tem filhos 
e é o último a se aterrar. 

Quatro Doetihiro se sucedem na 
chefia dos yepa-masã. A cada vez que um se 
torna “como os wai masã”12, seu filho de 
mesmo nome toma seu lugar. 

Duas gerações após Ki’maro, os líderes 
são Yupuri, o mais velho, e Seripihi, o mais 
novo. 

Os flihos do último Doetihiro, e 
novos líderes, são Yu’ûpuri, o mais velho e 
Ye’parã, o mais novo. 

Yupuri tem inveja de Seripihi porque 
este é mais poderoso e conhece os 
benzimentos. Eles duelam e o mais velho é 
morto pelo mais novo. 

Yu’ûpuri tem inveja de Ye’parã 
porque o grupo deste cresceu muito mais. 
Eles duelam e o mais velho é morto pelo mais 
novo. 

Seripihi, depois de um tempo, decide 
partir rio abaixo, no sentido de Manaus, mas 
ninguém sabe para onde. 

Os filhos de Yu’ûpuri, liderados por 
Yu’ûpuri Waûro, depois de um tempo, 
decidem partir rio abaixo, na direção do Lago 
de Leite. 

K’imaro Porã, filho de K’imaro 
Yai’oã, vai junto com Seripihi, mas se 
arrepende no caminho e volta. É acolhido por 
Yupuri Pamô e Yupuri Õtaro, que viviam em 
Acaricuara. 

Dois dos que iam com Yu’ûpuri 
Waûro desistem no caminho e voltam. Seus 
nomes são Ye’parã Me’rú e Yu’ûpuri Âtaro. 
Eles vão viver em Acaricuara. 

Seripihi, antes de partir, expulsa todos 
os outros grupos do Turi. Estes obedecem 
pois ele é mais velho e mais poderoso. 

Os grupos que haviam ficado depois 
da partida de Yu’ûpuri Waûro decidem ir 
embora por vontade própria, “para buscar 
novas terras”. 

Ki’maro Porã retorna para o Turi para 
ser o guardião das terras ancestrais, porque é 
o filho de Ki’maro Yai’oã e tem os 
conhecimentos necessários, além de ser o 
único a não ter sido expulso. 

É ordenado a Ki’maro Porã que fique 
no Turi, para tomar conta daqueles lugares. 

Ki’maro Porã fez sua casa em Komé 
Bu’a, local onde está o túmulo de Ki’maro 
Yai’oã. 

Ye’parã Oyé fez sua casa em Komé 
Bu’a. 

                                                 
12  Gente peixe, pré-hmana. Assim como na narrativa de Isidro os pré-humanos eram “como pequenos 
tapurus d’água”, ou seja, também gente-peixe. 
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A relevância de traçar este paralelo vem do fato de que a narrativa Ki’maro surge como 

uma resposta às publicações recentes de narrativas míticas de outros grupos tukano, em especial 

dos Oyé. O senhor Isidro afirmava e repetia sempre que havia oportunidade: os Oyé não podiam 

apresentar uma narrativa sobre a origem dos Ye’pa Masã porque não tinham o conhecimento. 

Eles foram expulsos do local de origem, por isso não têm como saber o que aconteceu. Apenas 

os Ki’maro Porã possuiriam essa prerrogativa.  

Houve um dia em que emprestei para ele o livro Mitologia Sagrada dos Tukano Hausirõ 

Porã (AZEVEDO & AZEVEDO, 2003), que habita o rio Tiquié. Ele levou para casa, leu, e no 

dia seguinte voltou bastante nervoso: “Eles não sabem de nada”, dizia ele. “Esta é a história dos 

Desana, não a nossa. Eles aprenderam tudo com os Desana, que são os cunhados deles, porque 

eles mesmos foram expulsos. Isto aqui está tudo errado, não foi assim que aconteceu para nós”. 

Nesse livro haviam diversas traduções dos nomes de certos instrumentos de transformação, as 

quais ele questionava. Uma das traduções que ele sempre apontava era do termo wetá, que - 

como vimos - quer dizer, segundo ele, “a essência, a parte principal de uma coisa”, e que o livro 

traduzia sempre como “goma”. Então nesse livro haviam diversas expressões, tais como “goma 

de terra”, “goma de quartzo” etc, e Isidro ficava muito revoltado com isso, pois para a pessoa 

contar a narrativa dos Ye’pa Masã ela deveria saber a tradução precisa dos nomes. 

Esse desacordo quanto a narrativas já publicadas remete à disputa entre os Oyé e os 

Tariano em Iauaretê (Andrello, 2006), que se expressou também na publicação de narrativas 

míticas. Em Iauaretê os Tariano se colocavam como os moradores originais do local, os “donos” 

da cidade, autorizando os grupos tukano a morarem ali por serem seus cunhados. Por sua vez, 

os tukano afirmam que eles chegaram primeiro ao rio Uaupés, e que foram eles que aceitaram 

os Tariano em Iauaretê, como cunhados. Assim, a narrativa Oyé aparece já como uma 

afirmativa de suas prerrogativas na região. 
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Os Ki’maro Porã são conhecidos como “os doutores da história tukano”, são os 

guardiões do saber dos ancestrais, e são referidos como tais pelos demais grupos. Porém, a 

partir do momento em que certos grupos vieram a publicar suas próprias versões da história 

tukano em livros, a prerrogativa Ki’maro Porã de serem os “guardiões da história” fica 

enfraquecida. E isso transparecia muito na fala de Isidro: “os Oyé podem ser os chefes dos 

tukano, mas eles não sabem a história dos nossos ancestrais, porque eles foram expulsos”. Por 

isso, a necessidade da publicação da narrativa Ki’maro Porã, para que eles possam retomar a 

posição de seu grupo em relação aos demais grupos tukano. Assim, a afirmação feita por 

Andrello a respeito da narrativa Oyé também se aplica à narrativa Ki’maro:  

no Uaupés, contar a história é um ato intimamente associado à construção e 
afirmação de identidades coletivas. É pelas narrativas sobre o passado que as 
relações entre os grupos são concebidas e debatidas no presente, constituindo 
um campo relativamente aberto de iterpretações e combinações. (...) Trata-se, 
assim, de um relato que (...) articula uma mensagem moral mais específica, 
pois se concentra especialmente em enunciar os parâmetros que deveriam 
nortear as relações entre os grupos que hoje vivem em Iauaretê. (...) A história 
contada hoje pelos Oyé é, portanto, marcada por sua inserção nesse novo 
contexto. Nesse sentido, ela responde em grande medida pela necessidade de 
recordar tais coordenadas, o que, concretamente, implica definir a posição 
relacional dos grupos que vêm se concentrando em Iauaretê. Desse modo, ela 
é também uma resposta aos Tariano que questionam a presença dos Tukano 
(ANDRELLO, 2006, p. 351-352). 

Se a narrativa Oyé é uma resposta aos Tariano, a narrativa Ki’maro é uma resposta aos 

Oyé, no mesmo padrão estrutural13. Porém, além disso, ela é também uma mensagem aos 

próprios K’imaro Porã: estes abandonaram seu dever ancestral de guardiões. Ninguém mora 

mais no igarapé Turi, onde estão os territórios sagrados de origem dos Ye’pa Masã, onde estão 

seus primitivos, como dizia Isidro. Lá onde estão os túmulos de Doetihiro, Yupuri, Doê e 

Ki’maro Yai’oã. E só eles podem retornar, só eles podem garantir que essa memória permaneça 

viva, e que esses lugares permaneçam cuidados. Esse é um segundo objetivo de Isidro, assunto 

                                                 
13 Há, porém, diferenças que precisam ser apontadas. Tukano e Tariano não disputam posições na 
mesma escala de senioridade, pois são cunhados. Já Oyé e Kimaro são irmãos, consangüíneos, e 
ambos contam com alianças com diferentes clãs tariano. Isso cria uma série de nuances diferentes 
nessas disputas. 
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ao qual ele sempre voltava: como fazer os mais novos se importarem, como fazer alguém voltar 

a viver no Turi, que se encontra hoje abandonado. “Tem terra boa lá”, ele diz, “muito mais fértil 

que aqui, e é terra nossa”. “Mas nenhum dos filhos ou netos tem interesse de voltar”, diz ele. 

“Quem sabe a hora que verem a história dos antigos escrita eles animem”. 

Por isso é tão importante indicar esse contraste com a versão Oyé. Ambas versões 

concordam que houve uma disputa entre dois grupos algum tempo após o início da vida humana 

dos Ye’pa Masã. Essa disputa ocorreu entre os dois chefes dos grupos, e se deu por inveja do 

mais velho pelo proeminência demonstrada pelo mais novo. Enquanto a versão Oyé dá um 

motivo mais mundano, o grupo do segundo irmão tinha crescido muito e se tornado muito maior 

que o do irmão mais velho, a versão Ki’maro dá um motivo mais forte: o segundo irmão havia 

crescido junto com o avô, tendo portanto aprendido os segredos dos benzimentos e se tornando 

então o mais poderoso, com uma voz que ressoava forte na hora de cantar. Os dois então se 

desentendem e realizam um duelo. Novamente os detalhes divergem: na versão Oyé o mais 

novo realiza um truque com a lança enganando o mais velho, que abaixa a guarda, sendo então 

morto. Na versão Ki’maro o mais novo derrota o mais velho pela força de seu poder, de seus 

benzimentos.  

Um ponto importante é que, enquanto na versão Oyé são os grupos do perdedor que 

fogem rio abaixo, deixando a posição de liderança vazia -- preenchida por Ye’parã Oyé, filho 

do vencedor do duelo -- , na versão Kimaro o mais novo, Seripihi, expulsa os grupos do vencido, 

partindo em seguida, ele mesmo, rio abaixo. O detalhe interessante é que não apenas colocam-

se ambos do lado vencedor, pois, além disso, Ki’maro busca deslegitimar a voz de todos os 

demais grupos tukano na disputa pela prerrogativa de narrar a história. Afinal, todos os outros 

foram expulsos, tendo perdido portanto a ligação com os locais sagrados de origem. E mais 

importante, os Oyé são expulsos duas vezes, uma vez do Turi e outra na nova maloca que 

haviam construído.  
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É interessante também notar os paralelos entre as duas narrativas quanto aos que 

desistem de seguir aquele que está indo rio abaixo. Yupuri Ataro e Yeparã Merú simplesmente 

decidem voltar, se escondem e voltam. Já Ki’maro retorna porque recusa a superioridade 

hierárquica de Seripihi, por este querer “fazê-lo de escravo”. A versão Ki’maro é mais forte, 

possui mais elementos, e chama a atenção a coincidência de ambas quanto ao nome do fugitivo 

Yupuri Ataro e o local onde vai se instalar rio acima, Acaricuara. Ao fugir,  Ki’maro dirige-se 

justamente para Acaricuara a fim de encontrar-se com seus tios Yupuri Pamô e Yupuri Õtaro. 

Outro aspecto que parece ser relevante diz respeito aos locais de residência dos grupos 

no Turi mencionados nas duas versões. No livro dos Oyé existe uma tabela com os locais em 

que viviam todos os grupos tukano no Turi antes da diáspora. Isidro não me passou nenhuma 

lista assim, porém os mesmos nomes de lugares estão presentes ao longo do texto. Isidro aponta 

que Yupuri vivia em Wakû Wiâke enquanto Seripihi vivia em Buû-sia Wiâke, dois lugares 

próximos um do outro. Na lista dos Oyé aparece um Seripihi vivendo em Buû-sia Wiâke, e 

quem vive em Wakû Wiâke é Yu’ûpuri Waûro, o irmão mais velho. Nesta versão, porém, quem 

desafia o irmão mais velho é Ye’parã, que mora em Moâra Wi-setôri, local que é citado apenas 

de passagem por Isidro, enquanto o nome Ye’parã sequer aparece nas listas de nomes e de 

grupos citados por ele. Além disso, o local que é tido por Isidro como o mais importante para 

os Ki’maro Porã, Komé B’ua -- onde estão os túmulos de Ki’maro Yai’oã, seu filho Ki’maro e 

seu neto Ki’maro Porã --, aparece na narrativa Oyé como sendo a moradia dos próprios Oyé! 

Na lista destes, a casa de Ki’maro fica em Wĩhi Maá, local que sequer é mencionado na narrativa 

Ki’maro. A própria distribuição dos territórios dentro do Turi estão em disputa. 

Assim, retomamos a discussão sobre o “enfraquecimento” da narrativa mítica que 

notamos no capítulo anterior. Não por uma eventual transformação da narrativa em literatura, 

como dizia Lévi-Strauss, mas uma transformação da narrativa em ferramenta política, em 

mecanismo de demarcação relacional entre grupos. Por isso também o aumento da importância 
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de um outro trecho da narrativa, o trecho histórico, aquele referente aos acontecimentos que 

ocorreram após o período mítico, quando os homens enfim já haviam se transformado em 

homens como os atuais, ainda que com “muitos poderes” por terem ainda os conhecimentos 

dos benzimentos. Essa narrativa mais “humana”, mais “histórica”, recebe novos elementos. Ela 

recebe uma ênfase específica, ganhando detalhes que a tornam mais densa, conforme vimos. 

Tudo para legitimar a idéia de que os Ki’maro Porã detêm a prerrogativa não apenas sobre o 

território do Turi, como também em narrar os acontecimento que ali se passaram. 

O maior detalhamento deste trecho da narrativa fica evidente pela adição de um motivo 

xamânico ao nascimento de Ki’maro, que dá origem ao grupo. O velho Ki’maro Yai’oã tem 

muitos filhos, e depois envelhece e não pode mais tê-los. Passam-se muitos anos sem que ele 

tenha outro filho, seus netos já estão ficando grandes, quando ele resolve ter mais uma criança. 

Então ele benze sua esposa, que engravida. Ki’maro assim não nasce como os homens normais, 

ele nasce de um benzimento, da palavra, por assim dizer. Isto o coloca à parte dos demais. Além 

disso, ele é criado junto com Seripihi, na casa de seu pai, e aprende junto com o sobrinho todos 

os benzimentos e as histórias de como o mundo surgiu e da criação dos homens. Quando 

Seripihi mata o irmão e resolve partir, Ki’maro é ainda um jovem rapaz, porém já muito 

poderoso. 

Este nascimento especial é um motivo recorrente em outras narrativas míticas, que já 

abordei rapidamente em outro lugar (KRAMER, 2013).  Aquele que surge deste nascimento é 

o último de uma série, o mais jovem, mas que se torna o xamã ou o líder de seus irmãos. Isto 

acontece, por exemplo, com Tsla (GOW, 2001), que na narrativa Piro é o mais poderoso de 

seus irmãos Muchkajine. Também com Bokanea (CAYÓN, 2010), o mais novo dos Ayawa, 

criado pelas artimanhas de seus irmãos, que engravidaram Rõmikumu, a mulher xamã. 

Assim, temos a mobilização de uma série de narrativas e de motivos míticos para 

disputar prerrogativas sociais e rituais, por parte não apenas dos Ki’maro, mas também dos Oyé 
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antes deles. Atrevo-me a afirmar que este tipo de disputa está presente, ainda que de modo 

implícito, na própria natureza das narrativas míticas da região. São estas que prescrevem as 

relações entre os grupos, em todos os níveis. Mas fica a pergunta, por que os mitos? Por que o 

uso deste campo para as disputas de posições na região? E por que essa hierarquia é tão fugidia, 

conforme relatado por diversos etnógrafos (vide capítulo I)? É sobre esta questão que irei me 

debruçar agora, iniciando por uma apresentação do conceito clássico de hierarquia, conforme 

elaborado por Louis Dumont, para então proceder a uma comparação deste com o modo de 

existência (ou efetuação) da hierarquia na região do alto rio Negro. 

4.2 Hierarquia: o alto rio Negro e uma revisão do conceito 

O problema da hierarquia no alto rio Negro, conforme vimos no capítulo I, é que ela 

está presente no discurso nativo, na forma de conceitos (como o de local de se sentar – duhinia 

(CHERNELA, 1996), de complexas elaborações rituais e justificações em narrativas de origem, 

ao mesmo tempo em que não aparece de maneira tão clara na vida cotidiana. As prerrogativas 

rituais dos chefes ou dos kumus não se refletem em um “poder efetivo”14 concreto e visível, tal 

como a palavra “hierarquia” nos levaria a pensar em sua acepção mais comum. Isto tem gerado 

uma série de questionamentos entre os etnográfos a respeito do que seria a “hierarquia” alto-

rionegrina e mesmo se ela constituiria – de fato – hierarquia enquanto tal. 

Há diversos relatos de grupos que eram irmãos menores, porém cresceram 

demograficamente e passaram a ameaçar a posição dos irmãos maiores, acabando por inverter 

de posições com estes, ou então dando origem a guerras ou assassinatos (CAYON, 2012; 

GOLDMAN, 2004; ANDRELLO, 2015). Da mesma forma, é bastante comum a proliferação 

de listas de grupos por ordem hierárquica, relatadas por pessoas de sibs diferentes, que 

                                                 
14 Uso a palavra “poder” em um sentido genérico, próximo ao senso-comum. Problematizá-la, ainda 
que necessário, seria uma discussão outra, que estaria além do escopo deste trabalho. 
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conflitam entre si (RODRIGUES, 2012). Ou mesmo de grupos que não constam dessas listas, 

ou ao contrário, de grupos dessas listas que não existem mais. Embora as extremidades dessas 

listas sejam aceitas em geral de forma inquestionada – por exemplo, os Maku ocupam a 

extremidade inferior de qualquer lista, enquanto, entre os Tukano, os Oyé são reconhecidos 

como os chefes – as posições intermediárias estão sempre em disputa. E nisto as narrativas de 

origem dos grupos desempenham um importante papel, assim como o crescimento demográfico 

deste.  

O tamanho de um grupo, afirma Cayón (2010), pode ser compreendido como uma 

expressão do poder xamânico deste, uma vez que ele depende da força de seus benzimentos de 

fertilidade para ter mais crianças e para que estas cresçam fortes e saudáveis. E que sejam do 

sexo masculino, uma vez que mulheres – pelas regras de exogamia da região – deixam de fazer 

parte daquele grupo ao se casar, indo integrar o grupo do marido. Uma outra força que interfere 

no crescimento do grupo é o poder do chefe de agregar as pessoas ao seu redor, e mantê-los 

interessados em continuar morando na mesma comunidade (CABALZAR, 2009; CAYÓN, 

2010; CHERNELA, 1993; JACKSON, 1983). Uma vez que o chefe não possui nenhum poder 

efetivo de comando sobre os demais membros da comunidade, a qualquer momento um destes 

pode simplesmente decidir mudar-se para outro lugar – seja indo para outra comunidade 

existente ou até constituindo a sua própria e tornando-se, por sua vez, chefe,  empreendendo, 

nos termos sugeridos por Cayón, um projeto “político-ritual” próprio. Esta capacidade de 

envolver as pessoas da comunidade, de organizar a vida ritual e atrair pessoas de outras 

comunidades é considerada por sua vez também uma propriedade adquirida por meio de 

benzimentos e pelo poder xamânico da pessoa e do grupo, argumento este que está no cerne do 

conceito de unidade cosmoprodutora de Cayón (2010). É este poder, potencializado pela posse 

de certas objetos rituais – enfeites, flautas, direito a certo território – que dá força à narrativa de 

origem desse grupo enquanto ferramenta política de questionamento das posições na hierarquia. 
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Quando se fala em hierarquia enquanto conceito na Antropologia, imediatamente vem 

à mente o trabalho do antropólogo francês Louis Dumont, que elaborou tão ricamente este 

conceito em seu trabalho sobre a Índia (DUMONT, 1992). Muito embora não se possa, de fato, 

aplicar o conceito dumontiano de hierarquia sobre a organização social do alto rio Negro ipsis 

litteris, pode ser um exercício muito importante realizar um contraste entre a maneira como a 

hierarquia se articula na Índia, segundo Dumont, e a maneira como esta tem aparecido na 

etnografia do noroeste amazônico. Este seria um exercício antes de reflexão, com o objetivo de 

trazer à tona certos aspectos que podem ter passado despercebidos, além de talvez lançar uma 

nova luz sobre a vida social dos povos indígenas do alto rio Negro, e em particular os de língua 

tukano do rio Uaupés. 

Diego Rosa Pedroso (PEDROSO, 2013) em uma recente dissertação de mestrado aborda 

esta mesma questão, porém com enfoque bastante específico. A sua proposta analítica é de 

identificar o rendimento do conceito dumontiano para a etnografia da região, dissecando o 

conceito em três componentes: castas enquanto sistema, endogamia e divisão do trabalho por 

castas. O autor traça comparações com o que as etnografias altorionegrinas sugerem e encontra 

respostas negativas a esses três componentes: os clãs/sibs/fratrias não compõem um sistema 

que remete a um todo; o casamento entre sibs de mesma posição em grupos diferentes no 

Uaupés remete a pressupostos diferentes do que ocorre no casamento endogâmico indiano e, 

finalmente, embora haja a especialização de papéis entre as populações uaupesianas, ela 

também ocorre devido a fatores diferentes da divisão do trabalho indiana. Como resultado, 

descarta a utilidade do conceito dumontiano de hierarquia no Uaupés. De minha parte, ainda 

que não discorde por completo da incompatibilidade entre os dois modos de hierarquia, talvez 

renda mais explorar o como estes se incompatibilizam do que dizer simplesmente “são 

diferentes”.  
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Segundo Dumont (1992), a hierarquia consiste na combinação de duas proposições de 

níveis diferentes, em que no nível superior existe unidade, enquanto no nível inferior existe 

distinção, de modo que a complementaridade ou contradição entre as duas proposições está 

contida em uma unidade de ordem superior. A diferenciação entre os diferentes níveis da 

hierarquia constitui um desdobramento das oposições em vários níveis que não altera o quadro 

global dado uma vez por todos: “num esquema hierárquico pode-se multiplicar os encaixes sem 

alterar a lei” (DUMONT, 1992). Isto é o que se costuma chamar, na literatura, de Englobamento 

do Contrário.  

Esta diferenciação entre os níveis só se constitui em uma “referência à totalidade que 

dela é constitutiva: não existe direita e esquerda senão por referência ao corpo humano” 

(DUMONT, 1992), de modo que a relação hierárquica não se confunde com uma simples 

relação distintiva, pois acrescenta a esta a dimensão do valor, a qual estabelece a preeminência 

de uma das dimensões sobre a outra, constituindo portanto a natureza do englobamento. 

Desta forma, o valor de uma casta, o elemento sobre o qual a diferenciação se constitui, 

na Índia, é a noção de pureza. Esta é a noção de que a sacralidade de uma pessoa ou casta está 

diretamente relacionada à relativa “limpeza” desta. Se está mais próxima dos deuses, e distante 

do mundo, mais “limpa”, ou pura, estará. Desta forma, encontram-se no topo da hierarquia os 

Brahmanes, o ideal mundano de pureza. É o mais próximo que uma pessoa pode chegar da 

pureza ideal, permanecendo ainda no mundo concreto. Por isso, sobre os Brahmanes recaem 

várias proibições referentes a itens e comportamentos considerados impuros, que o “sujariam”, 

como tocar em restos corpóreos – cabelos ou unhas depois de cortados –,comer carne, ou 

mesmo tocar em pessoas de castas inferiores. Da mesma forma, no outro extremo do sistema – 

o quão impuro se pode ser enquanto ainda se permanece humano – encontram-se os Intocáveis, 

cujo nome já indica a relação que as demais castas mantêm com eles (DUMONT, 1992). 
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Assim, o que aparece é um sistema fechado. A pureza relativa está na casta enquanto 

grupo, para além do comportamento atual da pessoa. Cantar hinos, fazer rituais, parar de tocar 

coisas sujas, etc, não vai fazer de um Intocável um Brahmane, ao menos não em um “curto” 

espaço de tempo. Há um acúmulo de pureza/impureza presente na pessoa, o carma, que o fez 

nascer em determinada casta. O que a pessoa fará durante a sua vida não mudará o que ela é 

nessa vida, ainda que possa influenciar esse “estoque” de pureza. Porém, isto não impede certas 

castas de utilizarem certos subterfúgios – como tornarem-se vegetarianas – para mudar sua 

posição na hierarquia em relação a castas rivais da mesma região. Mas isto ocorre apenas entre 

castas que se localizam na “zona mediana” da gradação hierárquica, ficando as castas dos 

“extremos” sempre fixas (DUMONT, 1992, p. 127 e seguintes). 

A única maneira com que uma pessoa consegue na própria vida deixar a sua casta é a 

Renúncia, pela qual “um homem pode morrer para o mundo social” (DUMONT, 1992, p. 244). 

Esta figura é interessante não apenas por ser uma instituição dentro da própria sociedade de 

castas que a contradiz, isto é, que nega interdependência interna do sistema de castas e instaura 

a posição do indivíduo. Pode-se dizer também que há ali outro aspecto em jogo, que é um modo 

de subverter o sistema de pureza. 

Conforme citamos acima, quando a pessoa nasce ela já possui um “estoque” de 

pureza/impureza, seu carma. Isso se deve ao fato de que a pessoa hindu é transgeracional. Ela 

apresenta uma continuidade entre gerações, através da reencarnação, de modo que a posição 

atual em que ela se encontra – ter nascido Brahmane ou Intocável – se deve à pureza que ele 

acumulou ou perdeu ao longo de vidas anteriores. Deste modo, também, toda a pureza que ele 

pode vir a acumular na vida atual irá modificar sua posição apenas em uma futura encarnação15. 

                                                 
15 Me aventuro a colocar a proposição de que, assim como os Brahmanes são o ideal de pureza que 
alguém pode obter enquanto ainda vivendo no mundo, o renunciante se coloca em uma posição de 
atingir uma grande pureza em vida, limpando seu carma e assim podendo atingir uma melhor posição 
na vida seguinte, ou mesmo – no caso dos que já nascem em uma posição elevada – atingir a unidade, 
a pureza final, que lhe permite sair da roda das encarnações e alcançar o nirvana. 
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Esta transgeracionalidade da pessoa hindu é importante para a compreensão do modo como a 

hierarquia dessa região funciona e difere do modo rionegrino. 

Um outro ponto que é central à compreensão do sistema de castas hindu é a 

especialização profissional entre estas, que ao mesmo tempo em que as isola em suas funções, 

definidas pela relação entre a pureza da casta e a pureza dos objetos com os quais tal profissão 

tem contato, constitui uma interdependência essencial entre elas. Assim, as castas não são 

exatamente idênticas à profissão, porém ambas caminham próximas e se confundem. Para 

compreender esta questão é necessário abordar os jajmani, um sistema de prestações e 

contraprestações de serviços e de bens entre as diversas castas em uma dada aldeia. Cada casta 

possui um conjunto de especialistas e de tarefas que se espera que desempenhem para as demais, 

ao mesmo tempo em que espera receber outros tipos de serviços ou bens, das quais ela própria 

está vetada de realizar ou produzir, por sua pureza. Por outro lado já foi notado por diversos 

autores (ANDRELLO, 2006b; CAYÓN, 2010; HUGH-JONES, 1979a, 1979b) a importância e 

ambigüidade do sistema de prerrogativas rituais no noroeste amazônico, no qual apesar dos 

clãs serem qualificados por uma especialização cada maloca deve idealmente contar com 

pessoas que dêem conta de toda elas. 

Desse modo, temos nas castas um sistema extremamente estável ao longo de milênios, 

embora com suficiente flexibilidade para permitir disputas em suas camadas médias, e com um 

mecanismo que dá uma válvula de escape ao “indivíduo” que busca superar a rigidez das castas. 

Esta estabilidade do sistema está diretamente ancorada na pureza como princípio regulador e 

na transgeracionalidade da pessoa como fundo de individuação que rebate para “fora do 

mundo” as maquinações de pessoas e grupos sobre o princípio de pureza que estabelece as 

relações hierárquicas entre os grupos. 

Dumont (1992, p. 119 e seguintes), porém, aponta para uma distinção importante entre 

hierarquia e poder, ilustrada pela distinção entre castas e varnas. Enquanto o sistema das castas 
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é o da hierarquia, na qual “é a religião que fornece a visão do conjunto e (...) a gradação 

[hierárquica] será, assim, de natureza religiosa” (DUMONT, 1992, p. 118), o sistema das varnas 

é “o lugar do poder na sociedade” (idem.). Assim, o autor afirma que há duas questões distintas 

e que não devem ser confundidas: a hierarquia, de natureza religiosa, que divide os grupos em 

castas segundo uma série de oposições discretas que remetem a um conjunto ideal de pureza, e 

o poder, de uma natureza outra – embora no limite também remeta à religião (DUMONT, 1992, 

p. 120 e seguintes). A teoria das varnas deriva da chamada ideologia tripartite indo-européia, 

conforme proposta por Dumézil (1988) e possui uma estrutura muito semelhante à da hierarquia 

das castas: ela também funciona através de uma série de dicotomias, ou de encaixes sucessivos:  

“a última categoria, a dos Shudras, se opõe ao bloco das três primeiras, cujos 
membros são “duas-vezes-nascidos”, no sentido de que tomam parte na 
iniciação, segundo nascimento, e na vida religiosa em geral. Esses duas-vezes-
nascidos, por sua vez, se dividem em dois: os Vaishyas se opõem ao bloco 
formado pelos Kshatriyas e pelos Brâmanes, que se dividem também em dois. 
(...) os Vaishyas são criadores de gado e agricultores (...), aos quais foi dado o 
domínio sobre os animais, enquanto que aos Brâmanes-Kshatriyas foi dado o 
domínio sobre “todas as criaturas”. (...) [O] Kshatryia, como também o 
Vaishya, pode ordenar um sacrifício, apenas o Brâmane o pode oficiar.” 
(DUMONT, 1992, p. 120) 

A divisão interna ao bloco dos “duas-vezes-nascidos”, que é mais antiga, estando 

presente já nos primeiros livros do Rigveda, remete à divisão tripartite indo-européia 

(DUMEZIL, 1988), com a divisão entre os dois primeiros blocos, da soberania (Mitra-Varuna), 

e o terceiro, o bloco do povo livre, e em seguida a divisão interna à soberania, entre um lado 

formal, jurídico e mundano, e outro imprevisível, sacerdotal e sobrenatural. Segundo Dumont 

(DUMONT, 1992, p. 120) a quarta varna, dos Shudras, os servidores não-livres, só irão aparecer 

em textos tardios, correspondendo aos aborígenes que foram integrados na sociedade hindu 

como servos. 

Esta distinção entre dois sistemas é importante: de um lado, temos uma hierarquia entre 

grupos com especializações rituais, distintos entre si por uma série de dicotomias gradativas de 

distanciamento em relação a um ideal de pessoa, mas que são religadas entre si por um sistema 
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de prestações e contra-prestações de dádivas. De outro lado um sistema de estados, de poder 

temporal, mas que embora seja distinta em seus princípios à hierarquia, possui uma forte 

semelhança formal em relação a este, no sentido do funcionamento do gradiente de dicotomias 

que remetem a um todo ordenado. 

Pedroso (2013), em sua importante análise sobre a relevância das teorias dumontianas 

para a compreensão do sistema de hierarquia do alto rio Negro, focaliza apenas o primeiro lado 

da relação dupla descrita acima. Desse modo, sugere que um dos traços centrais necessários 

para o conceito dumontiano de hierarquia é a existência de uma totalidade em relação à qual 

toda dicotomia do gradiente sempre remeteria, e que portanto o modelo dumontiano “não se 

aplica ao Uaupés” (PEDROSO, 2013, p. 131) por conta da ausência nesta região dessa 

referência a uma unidade, a um todo. 

A proposta que gostaria de avançar aqui é a de que o modelo indiano de hierarquia, 

conforme apresentado por Dumont, apresenta certo grau de similaridade com o que os dados 

etnográficos do Uaupés nos trazem para merecer uma atenção mais detalhada. E que isto não 

significaria aplicar o modelo dumontiano à Amazônia, mas antes fazer um caminho duplo: 

descobrir o que estes dois casos têm a dizer um sobre o outro. 

Pois bem, conforme vimos, o sistema de hierarquia das castas indianas é constituído 

sobre um modelo pré-existente de relações de poder entre grupos, o sistema de varnas, o qual 

é “mais antigo que as castas, [e] é fundamental para elas no sentido de que a hierarquia só podia 

se manifestar em estado puro uma vez adquirida essa diferenciação [entre estatuto e poder]” 

(DUMONT, 1992, p. 124). E é importante para a compreensão do que seja essa “unidade 

última” à qual a hierarquia indiana se refere notar que “enquanto no período védico o Brâmane 

era caracterizado pela função sacrificial, no período hindu (...) o Brâmane é antes de tudo a 

pureza” (DUMONT, 1992, p. 122, grifo meu). Em suma, a hierarquia hindu repousa sobre um 

sistema totalizador pré-existente, e a unidade ideal à qual remete para produzir suas dicotomias 
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internas é a pessoa, ou a noção de pessoa em sua potência plena. A Pureza enquanto a 

realização mais plena da pessoa hindu ao longo da série de reencarnações é o princípio 

norteador da hierarquia das castas, e também o mecanismo pelo qual as posições relativas entre 

grupos são disputadas – assim como também o mecanismo pelo qual uma pessoa passa de uma 

casta a outra através da roda das reencarnações. 

Ora, no alto rio Negro, conforme vimos até o momento, temos um sistema muito 

semelhante de dicotomias sucessivas entre grupos que vão constituindo um esquema de 

englobante-englobado (HUGH-JONES, 1993), porém que é pautado por um princípio outro: 

enquanto nas castas este opera a partir da  distinção puro-impuro, nos clãs uaupesianos é a 

distinção mais velho-mais novo que ganha a cena. Porém, se prestarmos atenção na análise que 

fiz acima sobre a disputa de narrativas Ki’maro-Oyé esta terminologia de senioridade esconde 

outra coisa, que é a verdadeira disputa que está implícita: o princípio de ordenação dos grupos 

uaupesianos é a realização da potência de humanidade, que se dá na forma do crescimento 

demográfico dos grupos, da acumulação de poder xamânico (via instrumentos rituais, enfeites 

e nomes), e da posição na rede de trocas de dabucuris.  

Os dabucuris (ANDRELLO, 2006b; HUGH-JONES, 1979b) são um sistema ritual de 

prestações e contra-prestações de dádivas entre os povos indígenas do alto rio Negro. Neste, o 

grupo que oferece o dabucuri leva um produto (geralmente alimentos, como peixes, frutas e 

mandioca) que será um presente para o grupo que recebe o dabucuri. O grupo anfitrião prepara 

a festividade na qual o dabucuri será realizado. Na Índia também existe um sistema de dádivas 

entre as castas (DUMONT, 1992). Resumindo, a unidade de fundo da hierarquia uaupesiana 

seria semelhante àquilo que Cayón (2010) chama de cosmoprodução, isto é, a construção da 

vida em comunidade como análogo à criação de um ser humano e à criação do próprio cosmos, 

conforme vimos no capítulo I. E isto funciona não apenas como o princípio, mas também é o 

mecanismo que os grupos mobilizam ao realizarem as disputas pelas posições relativas na 
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ordem hierárquica. Desta forma, e aqui está o cerne de uma das principais teses desta 

dissertação, tanto a hierarquia hindu quanto a uaupesiana estão assentadas no mesmo princípio, 

que é a noção de uma plena realização de pessoa, muito embora esta seja efetuada de maneira 

distinta em cada um dos casos. Assim, são dois os elementos que operam a especificidade no 

funcionamento de cada caso: um é o processo de individuação, isto é, o modo como operam os 

mecanismos de construção da pessoa em cada caso, e o outro é o processo de hierarquização, 

isto é, a relação que cada um destes processos de individuação tem com os demais dentro de 

uma lógica de ordenações e englobamentos.  

 

Para tratar desses dois elementos, irei em seguida me debruçar sobre o conceito 

simondoniano de processo de individuação e naquilo que ele tem a acrescentar para a 

compreensão do mecanismo de produção da pessoa, para em seguida abordar a relação entre 

esse processo e o de produção da hierarquia. 

4.3 Processo de Individuação 

A noção de pessoa é um conceito caro à Antropologia, desde seus primórdios. Marcel 

Mauss (MAUSS, 2003) já havia chamado a atenção à variabilidade desta noção entre diversos 

grupos sociais ao longo da história. Porém, foi a partir de um importante trabalho conjunto 

sobre os povos indígenas da America do Sul (SEEGER; DA MATTA; VIVEIROS DE 

CASTRO, 1987) que se chamou a atenção para a centralidade da pessoa na construção da 

socialidade dessas populações. Estes propuseram uma “análise comparativa em nível amplo 

sobre o simbolismo corporal como linguagem básica da estrutura social dos grupos sul-

americanos, em articulação com outras perspectivas: espaço social e tempo social” (SEEGER; 

DA MATTA; VIVEIROS DE CASTRO, 1987, p. 16). No mesmo volume do periódico em que 

esse texto foi publicado em 1979, Viveiros de Castro (1987) apresenta o núcleo do que viria 
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posteriormente a ser sua teoria do perspectivismo ameríndio: a ideia de fabricação do corpo. 

Segundo o autor, o corpo e a pessoa – entre os Yawalapíti – são frutos de uma produção, 

“enquanto atividade humana, intervenção consciente sobre a matéria” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1987, p. 41), a qual se contrapõe, embora não de modo simetricamente inverso, ao 

processo de metamorfose, o risco sempre presente da transformação do humano em animais ou 

espíritos16. 

Esta dupla articulação entre fabricação e metamorfose confere à categoria de humano 

uma instabilidade crucial no pensamento indígena. Isto faz com que humanidade seja antes um 

estado instável, algo que só é alcançado pela pessoa e por seus parentes próximos através de 

um trabalho contínuo: os rituais de iniciação, as dietas, a couvade17, bem como uma série de 

outros cuidados com o corpo, e que está permanentemente sob ameaça. Animais que não 

completaram sua transformação em humanos (como os wai-masã, a gente peixe do noroeste 

amazônico), ou seres espirituais da floresta, ou mesmo os espectros espirituais de humanos 

mortos, todos invejam a forma humana atual.  

A diferença entre a fabricação do corpo xinguano conforme apresentado por Viveiros 

de Castro (1987) e a que temos visto no alto rio Negro, não apenas neste trabalho como em 

outros (ANDRELLO, 2006b; HUGH-JONES, 1979a, 1979b), reside principalmente na forma 

como se efetua. Enquanto a primeira utiliza uma linguagem das substâncias corporais que se 

apresentam enquanto tais – “a perda do sêmen enfraquece (...). A retenção de sangue (...) 

enfraquece igualmente” (VIVEIROS DE CASTRO, 1987, p. 46) – a segunda apresenta uma 

fonte mais abstrata para a produção do corpo, os chamados instrumentos de vida e 

                                                 
16 Vale notar que enquanto os povos ameríndios – entre eles os povos do noroeste amazônico – 
possuem uma relação delicada com a possibilidade da perda da humanidade (via o roubo da alma 
humana pelos seres que vivem nas florestas e nos rios), do outro lado da linha comparativa que aqui 
traçamos os indianos também enfrentam a possibilidade de deixarem de ter um corpo humano, na 
linha das reencarnações, pois se o carma de uma pessoa for demasiado baixo ele pode vir a reencarnar 
como um animal. 
17 Recolhimento ritual pós-parto. 
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transformação: cigarros, bancos, cuias, flautas, etc. (ANDRELLO, 2006b; HUGH-JONES, 

1979b, 2009). O corpo é composto de instrumentos que são índices de relações, antes de serem 

substâncias.  

Em primeiro lugar, relações espaciais: o nome é trazido de uma das casas de 

transformação, onde estão guardados os instrumentos que vão compor o corpo do recém-

nascido. Nos benzimentos, o kumu “viaja” até o local que se relaciona com o aspecto específico 

que ele quer ativar ou enfraquecer18. Também cada parte do corpo se relaciona com a maloca e 

sua distribuição espacial. Em segundo lugar, relações temporais: a fabricação do corpo no ritual 

de iniciação “achata” o tempo (HUGH-JONES, 1979b), fazendo com que os iniciados sejam 

adotados diretamente pelos “ancestrais”, demolindo a pilha geracional e renovando o mundo 

como um todo. Em terceiro lugar, relações de grupo e pertencimento: cada grupo, cada nome, 

tem sua casa própria, cada instrumento se relaciona a um grupo ou outro. A posição da pessoa 

na rede de parentesco, inclusive no gradiente de senioridade, deriva dos instrumentos que 

formam seu corpo. Esta, na realidade, é a principal fonte de tensão no sistema, como podemos 

perceber na narrativa de Isidro sobre a briga entre os irmãos Se’ripihi e Yupuri: Yupuri era o 

chefe pela senioridade, porém Se’ripihi, por ter sido criado na casa do avô K’imaro Yai’oã e 

por ter aprendido os benzimentos e a utilizar os instrumentos, tinha fortalecido seu corpo, o que 

aponta para uma convegência entre corpo e conhecimento, ou entre corpo e conhecimento como 

instrumento corporal. Ele estava mais completo, tinha realizado em maior grau seu potencial 

de humanidade. Por isso, as flechas de Yupuri não podem tocá-lo, ele é imune a qualquer ataque 

de seu irmão mais velho. Seu poder pessoal se refletia no crescimento de seu grupo, muito mais 

numeroso. Esta relação entre poder xamânico e crescimento quantitativo do grupo é bastante 

importante para compreender as tensões entre grupos mais velhos e mais novos na região 

(ANDRELLO, 2012b; CAYÓN, 2010). 

                                                 
18 Para mais detalhes sobre a relação entre lugares “sagrados” e benzimentos, vide (CAYÓN, 2008). 
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Esta especificidade dos grupos do alto rio Negro têm trazido um desafio à etnologia, 

que não tem chegado a um consenso sequer terminológico quanto ao que ocorre na organização 

e divisão dos grupos, ou na definição do que seria clã, sib, fratria, grupo étnico, etc.. Geraldo 

Andrello propôs em uma breve passagem (ANDRELLO, 2006a, 2006b, p. 370, nota 12) utilizar 

a terminologia proposta por Gilbert Simondon de Processo de Individuação com vistas a 

repensar o problema. Volto aqui a esta sugestão por considerar que de fato essa terminologia 

nos fornece ferramentas conceituais importantes para abordar a complexa socialidade alto-

rionegrina de um modo que apresente maior rendimento. Gilbert Simondon foi um filósofo 

francês contemporâneo a Foucault e Deleuze, cuja obra teve grande influência sobre este 

último, apesar de seus trabalhos não terem sido reconhecidos no campo da filosofia, devido ao 

fato de que ele se debruçou sobre temas como técnica e máquina. Sua contribuição mais 

importante do ponto de vista antropológico é o abandono da noção de ontologia em favor da de 

ontogênese; isto é, a ideia do ser como um ente em processo constante de fabricação. 

Assim, Simondon deixa de lado o conceito de indivíduo enquanto ser, para adotar o de 

individuação enquanto processo: “El principio de individuación del viviente es siempre uma 

operación”(SIMONDON, 2009, p. 63). Segundo essa definição o ser é um sistema tenso, 

sobressaturado, que existe acima do nível da unidade, que consiste não apenas de si mesmo, 

mas também do meio e de suas relações. Assim, o indivíduo é o produto atual (mas não 

necessariamente final) de um processo, de uma operação, de individuação, porém que nunca se 

resolve completamente, nunca se conclui. 

Simondon critica a concepção clássica de ser e de indivíduo, que é baseada em uma 

concepção estática do equilíbrio: o que é não abriga mudanças, o ser é uno e acabado. Como 

contraponto a isto ele traz o conceito das ciências modernas de meta-estabilidade: uma espécie 

de estabilidade dinâmica, que é a estabilidade entre processos por sua vez instáveis. Um 

conceito importante para a compreensão do processo é o de fase. Ele toma este termo em seu 
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sentido físico primário, como as fases de um líquido que decantou: o mais denso formou uma 

fase no fundo do vidro, seguido por uma outra com a mistura menos densa e assim por diante. 

Assim, o ser pré-individual é aquele em que não existem fases. Ele é um conjunto 

homogêneo de forças e tensões não-resolvidas. Conforme essas forças interagem elas entram 

em fase, e o ser se individua. O processo de individuação corresponde à aparição de fases no 

ser, as quais são as fases do ser:  

“sólo podemos comprenderla a partir de esta sobresaturación inicial del ser 
homogéneo y sin devenir que enseguida se estructura y deviene, haciendo 
aparecer un individuo y medio según el devenir, que es uma resolución de las 
tensiones primeras y una conservación de dichas tensiones bajo forma de 
estructura” (SIMONDON, 2009, p. 27) 

Desta forma o processo de individuação, em Simondon, é um processo segundo o qual 

surgem o indivíduo, o meio e a estrutura a um só momento, como fruto da resolução das tensões 

do estado pré-individual. Porém, o ser individuado nunca tem suas tensões completamente 

resolvidas, de modo que ele continua a se individuar indefinidamente. Este não é um processo 

contínuo, antes um processo feito em saltos, em fases. O devir, em Simondon, é uma dimensão 

do ser, uma capacidade que este tem de se defasar em relação a si mesmo, de se repartir em 

fases, de continuar vindo-a-ser. A este processo como um todo Simondon chama de 

Ontogênese, em oposição à ontologia. Pois se o ser está sempre vindo-a-ser, o foco de sua 

investigação seria sobre o como, afinal, ele vem-a-ser, devêm. 

Como, porém, pode isso nos ajudar na compreensão do problema que temos em mãos? 

Abordar com a devida propriedade e profundidade a questão da relevância da obra de Gilbert 

Simondon para o estudo dos povos indígenas da Amazônia seria um trabalho que fugiria a nosso 

escopo. Por isso o que busco elaborar aqui é uma análise tentativa, uma abertura de trilha na 

mata, seguindo as indicações deixadas por Andrello (ANDRELLO, 2006a, 2006b, p. 370, nota 

12) e buscando ir um pouco além, pois nos parece que isto pode dar algum rendimento, jogar 

alguma nova luz, sobre a discussão que estamos abordando. 
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Na narrativa de Isidro podemos ver o mundo primordial como relativamente 

homogêneo, os primitivos eram “como pequenos tapurus d’água”, em um grande mar 

indiferenciado, um puro estado pré-individual. Conforme a jornada prossegue eles buscam 

alcançar sua forma humana, e vão adquirindo objetos, enfeites, no processo. A cada episódio 

um conjunto de tensões é resolvido, gerando uma nova fase no indivíduo, e ao mesmo tempo 

gerando o meio: o mundo vai ficando mais sólido conforme eles avançam. Também as relações 

sociais vão se atualizando, vão tomando as formas atuais. O processo de individuação, de 

surgimento da pessoa, do corpo humano atual, já é imediatamente em sua própria natureza o 

processo de diferenciação dos grupos linguísticos, dos grupos matrimoniais, dos mais novos e 

mais velhos, da ordenação hierárquica dos seres. Conforme novas fases vão aparecendo na 

pessoa as velhas continuam lá, pois o devir é o surgimento de novas fases, não a transformação 

de uma na outra. Os objetos são concreções dessas fases outras, e os rituais de iniciação, ao 

“achatar a pilha de gerações” (HUGH-JONES, 1979b) estão reativando essas outras fases, 

trazendo à tona as forças envolvidas naquele momento. 

E da mesma forma que toda individuação já é, imediatamente, de indivíduo e de meio, 

também toda individuação psíquica já é, imediatamente, coletiva. O surgimento da pessoa é o 

surgimento do grupo, assim como nas narrativas o grupo e a pessoa são às vezes indistinguíveis. 

Se’ripihi e Yupuri são eles mesmos, mas também os seus grupos, assim como Oyé e K’imaro 

Porã. Assim, no recém-nascido recebendo o benzimento hoje já estão as demais fases da 

individuação do seu grupo, através dos enfeites que vão compor seu corpo. Individuação de 

pessoa, individuação de grupo, são concreções em níveis distintos de um mesmo processo 

subjetivo-coletivo, daí a existência no alto rio Negro de uma linguagem comum que serve para 

as relações interpessoais e as relações intergrupais: os termos de parentesco. 

Andrello (2006a, 2006b) sugere a possibilidade de o tempo mítico dos Tukano ser um 

estado pré-individual, pois é um estado de indiferenciação no qual os seres humanos, assim 
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como os demais seres do mundo e o próprio mundo, vão seguidamente defasando, se 

diferenciando, se individuando. Quero aqui levar isto adiante, acrescentando uma reflexão de 

Stephen Hugh-Jones (1979b), segundo o qual o ritual do jurupari “esmaga a pilha de gerações”, 

fazendo com que o iniciado seja “adotado” diretamente pelo ancestral, ou pelo primitivo, como 

diz Isidro. Narrar o mito e tocar os instrumentos já seria uma forma de trazer o mundo mítico 

para o mundo atual (CAYÓN, 2010; HUGH-JONES, 1979a, 1979b), sempre o recriando. 

Porém, assim como o indivíduo em Simondon nunca completa sua individuação, a 

pessoa rionegrina parece nunca completar o desenvolvimento de seu potencial humano. A briga 

entre Se’ripihi e Yupuri revela essa tensão entre dois grupos/pessoas pela posição na hierarquia, 

que é uma disputa sobre “quem cresceu mais/quem concentra mais poder-conhecimento”, quem 

realizou em maior grau seu potencial. Cayón (2010) sugere que grupos mais numerosos o são 

porque seus xamãs conseguiram melhores benzimentos de fertilidade, sendo portanto mais 

poderosos. É desta forma que nos parece estar a hierarquia, ou o processo de hierarquização, 

firmemente ancorada em um processo de individuação. 

4.4 Hierarquização e Individuação 

O que estou avançando aqui, de maneira ainda tentativa, à guisa de abrir uma trilha que 

possa ser seguida mais tarde, é a de que a hierarquia no alto rio Negro não seja um dado, algo 

acabado e completo, mas um processo similar em natureza ao de individuação, que se realiza 

simultaneamente a este, ainda que de maneira perpendicular. Isto se deve ao fato de a hierarquia 

estar fortemente relacionada, como propus acima, à ideia de plena realização da pessoa. Esta 

é uma proposta cujo pleno desenvolvimento escaparia ao escopo deste trabalho, porém buscarei 

aqui lançar as bases para que ela possa ser futuramente desenvolvida e aprofundada. 

Recapitulando, a hierarquização no alto rio Negro é um processo que estabelece relações 

de separação-conexão entre grupos – no sentido dumontiano do englobamento – a partir da 
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plena da realização do princípio de humanidade. Isto cria uma tensão entre duas atualizações 

deste princípio: uma dada no nascimento pela posição de senioridade – seja entre indivíduos, 

seja entre grupos – outra dada na atual realização desse potencial via crescimento demográfico 

ou de poder xamânico. É esta tensão que constantemente faz e desfaz as relações hierárquicas, 

dando a elas o caráter instável e fugaz notado pelos autores já citados aqui (ANDRELLO, 

2012b; CHERNELA, 1993; GOLDMAN, 1963; HUGH-JONES, 1993). Podemos pensar o 

processo de hierarquização como funcionando com a mesma matriz do processo de 

individuação descrito acima, gerando fases a partir de um estágio primeiro virtual de 

homogeneidade, porém agindo sobre o processo de individuação. A imagem de uma 

individuação horizontal sendo repartida por uma hierarquização vertical tem ressonância tanto 

em dados levantados por outros autores sobre a região, quanto em outras reflexões sobre o tema 

na literatura ocidental recente. 

Stephen Hugh-Jones (1994) sugere a existência de dois tipos de xamanismo na 

Amazônia como um todo: um que chama de horizontal, associado a grupos mais igualitários, 

geralmente voltados à caça e à guerra, em que o poder secular é claramente separado do poder 

xamânico, e os xamãs acumulando pouco status ou prestígio; outro, chamado de vertical, seria 

o dos grupos mais estruturados e hierarquizados, com conhecimento esotérico transmitido 

dentro de uma pequena elite. O autor chama a atenção para o fato de a região do alto rio Negro 

ser uma das poucas que possui ambos os xamanismos: na figura do yai (horizontal) e do kumu 

(vertical). 

Essa disinção foi importante para a compreensão do xamanismo em oturas regiões fora 

da própria Amazônia, como no trabalho de Morten Pedersen (2001) acerca das populações do 

norte da Ásia. Ela também encontra ressonância em conceitos de outros autores, os quais quero 

trazer à baila à guisa de enriquecer a discussão e apontar para a possibilidade de uma análise 

mais ampla a ser feita futuramente. Refiro-me aqui aos conceitos romanos, discutidos por 
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Dumézil (1988), de Celeras e Gravitas. Segundo o autor, a repartição hierárquica do que ele 

chama de “ideologia indo-européia” está relacionado ao funcionamento desses dois princípios: 

o celeras, rápido, horizontal, individual, que rompe relações hierárquicas; e o gravitas, pesado, 

vertical, que reparte o mundo em estratos. Dizia-se de um bom líder, em Roma, que ele possuía 

gravitas, que ele era uma pessoa grave, que conseguia atrair as pessoas ao redor de si, como um 

centro de gravidade. Esse conceito foi recuperado posteriormente por um par de autores, 

Deleuze & Guattari (1997), que o reformularam como os pares de conceitos máquina de 

guerra/aparelho de captura e liso/estriado. A máquina de guerra e o espaço liso são pura 

velocidade, pura horizontalidade, geradora de multiplicidades, as quais são repartidas, 

recortadas, defasadas, estriadas, hierarquizadas, pela atuação vertical do aparelho de captura.  

 

Processo de Individuação Processo de Hierarquização 

Xamanismo Horizontal Xamanismo Vertical 

Yai Kumu 

Velocidade Gravidade  

Liso Estriado  

Cunhados Irmãos 

Reciprocidade Hierarquia 

 

Eis, assim, explícita a tese principal deste trabalho. Não é uma tese conclusiva, mas 

antes uma hipótese a ser futuramente testada e aprofundada: a hierarquia no alto rio Negro 

conforme se apresenta de maneira atual é a concreção de uma série de relações entre um 

princípio de individuação no qual impera uma noção de pessoa em constante formação, em 

direção a um estado nunca alcançado, e um princípio de hierarquização que separa as pessoas 

e os grupos a partir do grau com que estes alcançaram a sua individuação. Porém as tensões 

entre aquilo que é herdado – a posição relativa dos grupos – e um estágio atual de individuação 

– o crescimento demográfico, o prestígio geopolítico relativo e o poder xamânico, que é visto 
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como a “causa” dos outros dois -- desestabilizam a cada passo o processo hierarquizante. Assim, 

os grupos sociais estão sempre “quase” lá, as relações hierárquicas estão sempre “quase” 

ativas... o “poder” sempre “quase existe”. 

Assim, temos um processo vertical de hierarquização muito semelhante em suas bases 

ao que Dumont descreveu na Índia, porém que se diferencia desta pelo espaço aberto ao 

processo de individuação. Enquanto a pessoa alto-rio negrina é o que eu chamaria de “pessoa 

pré-individual”, por seu constante renovar-se, que desestabiliza o processo de hierarquiação, a 

pessoa indiana, mais estável, apenas defasa entre uma “reencarnação”19 e outra, de modo que o 

processo vertical ganha uma estabilidade única no sistema de castas. Estes dois processos 

possuem mesma natureza, porém agem de maneira perpendicular: não se opõem, apontam para 

soluções radicalmente diversas para o problemas das assimetrias. 

 

 

  

                                                 
19 Note que não estou aqui afirmando que os indianos de fato reencarnam. Tampouco vou afirmar que 
não o fazem. Apenas que a compreensão do significado pleno da ideia do ciclo de reencarnações é 
crucial para o entendimento da noção de pessoa indiana. 
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5 Conclusão 

Este é um trabalho que não se coloca com uma proposição fechada, mas antes avança 

tentativamente, uma exploração que busca trazer nova luz para velhos debates. O modo como 

meu trabalho etnográfico se desenvolveu, em conjunto com meu trabalho com as etnografias 

mais clássicas da região e uma leitura mais aprofundada de certos teóricos acabou gerando esta 

dissertação: mais abstrata, teórica, focada mais em narrativas, esturuturas e modelos do que nos 

aspectos mais cotidianos das etnografias contemporâneas. Esta é a especificidade do meu 

trabalho, se preocupar com uma abordagem sintética da etnologia do alto rio Negro. 

Uma nota paralela que notei durante o desenvolvimento do mestrado, porém que não 

havia tempo ou espaço para desenvolver, mas que ainda assim gostaria de colocar aqui, 

deixando um apontamento para caso alguém queira continuar essa trilha: há uma simetria 

bastante interessante entre a narrativa das viagens da cobra-canoa no alto rio Negro e a busca 

pela Terra Sem Males dos Tupi. Os tupi buscam na Terra Sem Males, em uma jornada física 

que vai para oriente, um lugar sem morte, sem hierarquia, sem relações de parentesco, 

procurando atingir um mundo mítico; a narrativa dos povos do alto rio Negro trata de uma 

jornada mítica que vem do oriente para ocidente, durante a qual vão sendo geradas as relações 

de parentesco e hierárquicas, assim como a morte, ao final da qual o mundo físico é criado, 

tomando o lugar do mundo mítico. Existem ainda outros pontos a serem explorados na 

comparação, porém este é um estudo à parte.  

Voltando a esta dissertação, comecei, no primeiro capítulo, com um pequeno sobrevôo 

às etnografias clássicas da região, não de uma maneira generalista, mas antes preocupado em 

observar as questões relativas ao tema em mãos. Em seguida, passei a explorar a primeira parte 

da narrativa de seu Isidro, sobre a geração do mundo e dos seres. Vale aqui reparar na palavra, 

a qual foi recomendada pelo próprio Isidro: geração, e não criação. Pois criação, segundo ele, 

remete a algo que já sai pronto – como o homem branco, que saiu pronto da terra – enquanto 
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geração tem a ver com um processo contínuo, como uma gestação. É esta noção de uma pessoa 

enquanto um processo cuja completude está sempre disputada que será uma ferramenta 

importante para compreender o funcionamento da hierarquia e das relações políticas no Uaupés: 

como elas estão ali, são referenciadas, são disputadas, mas ao mesmo tempo são tão fugidias e 

intangíveis. 

Assim, a proposição que adianto no capítulo final é a de tentar afastar um pouco o olhar 

e empreender uma análise comparativa com outra região do mundo em que nós temos uma 

hierarquia, só que bastante visível e atuante: a Índia. Assim, ao analisar os dois sistemas 

colocando um em frente ao outro diversas similaridades vieram à tona, referentes à forma com 

que se constitui o sistema hierárquico nas duas regiões. Disto vem a ideia de que o processo de 

hierarquização funciona da mesma forma, repartindo os grupos por uma série de oposições 

discretas em uma ordem de grandeza referente a um ideal de completude da pessoa. É 

importante aqui reforçar a distinção feita por Dumont entre Hierarquia – que se trata dessa 

repartição – e o Poder, que é outra coisa e pode ou não estar firmemente ligada à hierarquia 

(DUMONT, 1992, p. 120). O que cria a especificidade de cada um – da Índia e do alto rio Negro 

– é o processo de individuação, ou seja, esse ideal de completudo de pessoa ao qual as oposições 

discretas remetem para constituir a hierarquia. Na Índia esse ideal é a noção bem definida de 

pureza, em um processo que leva gerações para ser completado, devido à ideia de reencarnação 

e da roda do carma que passa de uma encarnação para outra, gerando um sistema hierárquico 

bastante fixo, explícito e visível. Por sua vez, no alto rio Negro a pessoa nunca está garantida, 

mas se encontra sim em um processo constante de geração, como disse seu Isidro, ou de 

transformação, como já notado outras vezes (ANDRELLO, 2006b), de modo que esse ponto 

para o qual aponta o processo hierárquico é demasiado vago, o valor pelo qual as oposições e 

repartições são feitas é demasiado volátil, fazendo com que a hierarquia sempre tropece, as 

ordenações nunca sejam claras e sejam sempre questionadas. Resumindo a hipótese, a 
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hierarquia no alto rio Negro nunca consegue se firmar porque a base a partir da qual essas 

ordenações tomam sentido não é sólida o suficiente. 

Lembrando que isto se trata de uma primeira exploração desse tema por este caminho, 

de modo que isto não é uma conclusão ou uma proposição fechada: ela é ainda uma hipótese, a 

ser posteriormente aprofundada. Não é do escopo deste trabalho abordá-la exaustivamente, 

ficando assim um estudo mais profundo para um possível doutorado. 



82 
 

6 Bibliografia 

 

ANDRELLO, G. Gilbert Simondon na Amazônia. nada, v. 7, p. 96–114, 2006a.  

ANDRELLO, G. Cidade do Índio. São Paulo: Editora UNESP, 2006b.  

ANDRELLO, G. (ED.). Rotas de Criação e Transformação. São Paulo: ISA/FOIRN, 

2012a.  

ANDRELLO, G. Grupos, etnônimos e categorias no alto rio Negro (e no rio Uaupés 

mais especificamente), 2012b.  

BUCHILLET, D. Maladie et mémoire des origines chez les Desana du Uaupés. 

Conceptions de la maladie et de la thérapeutique d’une société amazonienne. [s.l.] 

Université de Paris, 1983. 

BUCHILLET, D. Nobody is There to Hear. Desana Therapeutic Incantations. In: 

LANGDON, L. M.; BAER, G. (Eds.). . Portals of Power. Shamanism in South America. 

Albuquerque: University of New Mexico Press, 1995.  

CABALZAR, A. Filhos da Cobra de Pedra: organização social e trajetórias tuyuka 

no rio Tiquié (noroeste amazônico). São Paulo: Editora UNESP, 2009.  

CAYÓN, L. Ide Ma: El camino de agua. Antípoda, v. Julio-Dici, p. 142–170, 2008.  

CAYÓN, L. Penso, logo crio: A teria makuna do mundo. [s.l.] Universidade de 

Brasilia, 2010. 

CHERNELA, J. The Wanano Indians of the Brazilian Amazon: a sense of space. 

Austin: University of Texas Press, 1993.  

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs vol. 5. São Paulo: Editora 34, 1997.  

DUMEZIL, G. Mitra-Varuna: An Essay on Two Indo-European Reoresentations 

of Sovereignty. New York: Zone Books, 1988.  

DUMONT, L. Homo Hierarchicus: o sistema das castas e suas implicações. São 

Paulo: Editora USP, 1992.  

GOLDMAN, I. The Cubeo: indians of northwest amazon. Urbana: University of 

Illinois Press, 1963.  

GOW, P. An Amazonian Myth and its History. New York: Oxford University Press, 

2001.  

HUGH-JONES, C. From the Milk RiverCambridgeCambridge University Press, , 

1979a.  

HUGH-JONES, S. The Palm and The Pleiades: initiation and cosmology in 



83 
 

Northwestern Amazony. Cambridge: Cambridge University Press, 1979b.  

HUGH-JONES, S. Clear Descent or Ambiguous Houses? a re-examination of tukanoan 

social organization. L’Homme, v. 126-128, n. XXXIII (2-4), p. 95–120, 1993.  

HUGH-JONES, S. Shamans, Prophets, Priests and Pastors. Shamanism, History and 

the State, p. 32–75, 1994.  

HUGH-JONES, S. Fabricated body: Objects and Ancestors in NW Amazonia. In: 

SANTOS-GRANERO, F. (Ed.). . The Occult Life of Things. Tucson, AZ: University of 

Arizona Press, 2009.  

INGOLD, T. The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling, 

and Skill. [s.l: s.n.].  

INGOLD, T. The Temporality of The Landscape. In: The Perception of the 

Environment: Essays in Livelihood, Dwelling, and Skill. [s.l: s.n.].  

INGOLD, T. Anthropology is Not Ethnography. British Academy, v. 154, n. March 

2007, p. 69–92, 2008.  

JACKSON, J. The Fish People: linguistic exogamy and tukanoan identity in 

northwest amazonia. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.  

KRAMER, L. Mito e Paisagem no Noroeste Amazônico e no Peru Oriental. São 

Carlos: UFSCar, 2013. 

LÉVI-STRAUSS, C. Du miel aux cendres. Paris: Plon, 1966.  

LÉVI-STRAUSS, C. O Cru e O Cozido. São Paulo: Cosac Naify, 2004.  

LOLLI, P. Atravessando Pessoas no Noroeste Amazônico. Mana, v. 20, n. 2, p. 281–

305, 2014.  

MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.  

PEDERSEN, M. Totemism, animism and North Asian indigenous onthologies. Journal 

of the Royal Anthropological Institute, v. 7(3), n. 411-427, 2001.  

PEDROSO, D. R. “Quem veio primeiro?”: Imagens da hierarquia no Uaupés (Noroeste 

Amazônico). 2013.  

REICHEL-DOLMATOFF, G. Chamanes de la Selva Pluvial: ensayos sobre los 

indios Tukano del noroeste amazonico. [s.l.] Themis Books, 1997.  

SEEGER, A.; DA MATTA, R.; VIVEIROS DE CASTRO, E. A Construção da Pessoa 

nas Sociedades Indígenas Brasileiras. In: JOÃO PACHECO DE OLIVEIRA FILHO (Ed.). . 

Sociedades Indígenas e Indigenismo. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/Marco Zero, 1987. p. 

11–29.  

SIMONDON, G. La Individuación a la luz de las nociones de forma y de 



84 
 

información. Buenos Aires: Ediciones La Cebra y Editorial Cactus, 2009.  

VIVEIROS DE CASTRO, E. A Fabricação do Corpo na Sociedade Xinguana. In: JOÃO 

PACHECO DE OLIVEIRA FILHO (Ed.). . Sociedades Indígenas e Indigenismo. Rio de 

Janeiro: Zero, Editora da UFRJ/Marco, 1987. p. 31–41.  

XAVIER, C. A Escrita de Ñaperikoli: ensaio sobre os petroglifos do rio Içana. In: 

ANDRELLO, G. (Ed.). . Rotas de criação e transformação: narrativas de origem dos povos 

indígenas do rio Negro. São Paulo: ISA/FOIRN, 2012.  

 

 

 

  



85 
 

7 Anexo A – Narrativa de Isidro Freitas 

Narração indígena Kimaro Porã 
Segundo o que Eusébio Freitas aprendeu com seu tio Agostinho Freitas Yupuri Kimaro 

Porã 
Primeira versão por Isidro Freitas e André Martini. 
Revisado e expandido por Isidro Freitas e Lênon Kramer. 
 
Geração do mundo e dos seres 
No começo Ô'akõhî separou tudo que existe no mundo, e já havia uma Mulher olhando 

tudo que Ô'akõhî fazia. Ela presenciou o momento em que ele estava gerando/fazendo o futuro 
homem, que trabalharia nesse mundo. A Mulher sabia que essa pessoa ali gerada seria para ficar 
naquele lugar, então ela saiu daquele lugar “este homem é para ficar aqui, nesta terra, mas será 
que em outro canto não terá outro lugar?”.  

Ela viu uma terra grande que não tinha nenhum habitante. Tendo visto que aquele outro 
ser tinha gerado uma pessoa, ela voltou para pedir a ele que lhe desse uma pessoa também. Ela 
encontrou com um outro ser e pensou que fosse Ô'akõhî. Ela disse: “eu vi uma terra que está 
sem gente. Eu vou precisar de gente”. Porém aquele não era Ô'akõhî, mas seu filho Ye'pa 
Ô'akõhî, ele respondeu: “eu não posso gerar gente, esse é o poder de meu pai”. Ela então disse: 
“então, por favor, interceda por mim, peça esse favor”.  Ye'pa Ô'akõhî falou por sobre o ombro 
com seu pai: “você pode criar uma pessoa para ela?”. Ô'akõhî disse “eu já criei uma pessoa, já 
deixei no mundo, ele vai ter tudo, vai transformar as coisas no mundo ao seu gosto. Eu posso 
atender o seu pedido, mas essa nova pessoa não vai ter nada. Ele vai ser nu, sem roupa, sem 
proteção. Mas vai curar as doenças com o ar de sua boca, com seus lábios e com as ervas do 
mato.”. Esses seriam os futuros xamãs. 

Assim que tiveram essa conversa, Ô'akõhî autorizou o seu filho, que nossos avós 
chamavam de Ye'pa Ô'akõhî, a gerar esse novo tipo de gente. Então Ô'akõhî pediu para que a 
Mulher esperasse na beira do grande rio, que era o mar. Ela foi, esperou Ye'pa Ô'akõhî gerar a 
nova pessoa para ela. Quando era mais ou menos três horas da tarde deles ele chegou e 
encontrou a Mulher esperando. Logo ele olhou e devagar foi soltando saliva pela boca, sobre o 
mar. Enquanto a saliva ia caindo, a Mulher viu ali a forma de um homem. A Mulher apanhou a 
espuma branca da saliva de Ye'pa Ô'akõhî com a concha da mão e ouviu uma voz que vinha da 
espuma: “estamos no meio de tanta água, mas você disse que tem um lugar para nós lá do outro 
lado. Como é que nós podemos ir? Somos muito pequenos, podemos ser engolidos pelos 
peixes”. 

Ye'pa Ô'akõhî ouviu e logo respondeu “sim, tem um meio de vocês chegarem lá. Tem 
este cobra aqui, cobra bonito, jovem, e velho”. Era Diâ-pino de'yî-bikî, ao mesmo tempo novo 
(de'yî) e velho (bikî). Ele sabia que o cobra irira transportar esses seres em segurança. Essa é a 
origem da nossa vida. Aqui que começa a ser chamado de waî-masã, porque estavam na água, 
vivam nela.  

Ye'pa Ô'akõhî fez aproximar o cobra e a Mulher soltou os pequenos seres na água, que 
então entraram no interior do cobra, que era como uma grande canoa – pamîri yukîsi. Ela disse: 
“eu estarei esperando na casa diâ posá-saró, do outro lado”.  

Nesse momento Ô'alõhî disse: “a primeira criatura que eu gerei irá encontrar 
futuramente os indígenas, e só então eles poderão ter as coisas que aqueles construirão com seu 
poder de transformar as coisas no mundo”.  

Quem souber mais pode contar. 
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Lista das casas de reflexão (de transformação) e suas histórias 
Ató katisehé wi'iséri nîka mîhiti 
(aqui começam as casas de vida) 
 
A primeira casa em que eles passaram foi wami diâ wi'i. 
Então a Mulher viu que aqueles seres estavam perdidos na água, tendo saído do cobra, 

estavam perdidos feito peixes. Ela falou para Ye'pa Ô'akõhî: “você não disse que tinha lugar 
melhor para eles viverem? Eles estão aí ainda, perdidos!”. 

Lá do fundo da água os pamîri masã escutaram essa conversa e então perguntaram para 
ela: “Então quer dizer que existe mesmo um lugar apropriado para a gente viver? Se é assim, 
vamos procurar esse lugar!”. A Mulher já estava incentivando eles a terem inteligência e, depois 
dessa conversa, os primitivos pamîri masã sabiam o que deviam fazer para chegar no lugar que 
lhes seria destinado: com a força de seu pensamento criaram um grande bastão, chamado yaigi, 
que funcionaria como uma bússola, que apoiaria as pessoas, como um osso, e que indicaria o 
lugar daquela terra. Entregaram para um de seus companheiros, Yai p'ikõro, o guarda do bastão, 
o primeiro ancestral dos Hupdah.  

Antes de sair, o primitivo pamîri masã falou que precisavam fazer com que essa mulher 
que os estava ajudando se tornasse sua avó, como uma orientadora. Então esse primitivo que 
comandava os outros disse: “ela será chamada assim, Ye'pa masô, Ye'pa Diró-Masó”. Uma 
pessoa que tem um corpo de terra, ligada a todos eles. 

Então eles perguntaram a Ye'pa masô como poderiam prosseguir a viagem. Ela disse: 
“vocês tem meios, tem o cobra”. Então eles olharam o bastão yaigi, que estava inclinado, 
apontando para o próximo lugar de parada, que seria Diá Po'sá sa'aró wi'i. Entraram na Pamîri 
Yukîsi e, bem pelo fundo da água, foram para lá. 

Nesta casa eles usaram os seguintes instrumentos de transformação: 
akó kumûro 
banco de água 
yĩri kumûro 
banco de água preta 
ãri  
vareta de flechas 
sẽ'á arigi  
vareta de flechas de piaba 
yuká ãrigi  
vareta de flechas de urubu 
 
Foram parando nas seguintes casas, refletindo sempre como poderiam se transformar, 

ganhando os meios para pegarem o corpo de humanos. 
 
Diâ Po'sá sa'aró wi'i 
 
A seguir Diâ ti'ró wi'i 
Esta casa é muito importante, é onde aqueles novos seres, que eram nossos ancestrais, 

pensaram em se transformar em humanos. Tentaram pegar forma em várias coisas da natureza. 
Assim tentaram pegar forma em várias coisas. Tentaram pegar forma nas pedras, mas viram 
que não conseguiam se mexer. Tentaram pegar forma nas estrelas, mas também não 
conseguiram, o que originou as constelações, ô'meo masã, e também os peixes da piracema, 
ô'meo waî (por isso as pessoas não comiam os peixes da piracema, eram gente!). Mas os 
primitivos pamîri masã perceberam que não acharam que poderiam ficar ali, no meio de todos 
os seres da natureza. 
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Este lugar era um lugar muito fechado, muito difícil de prosseguir. Estavam muito no 
fundo da água, não tinha como prosseguirem. 

 
Depois Diâ tuhu-kûrua wi'i 
Eles vão seguindo, porém sempre ligados em pensamento com Wami diâ wi'i em 

pensamento, em suas reflexões. Eles vão parando e pensando sobre como pegar corpo. 
Nesta casa eles usaram os seguintes instrumentos de transformação: 
diâ tu'hu-kura kumûro 
banco da curva do rio 
diâ tu'hu-kura wahãto 
cuia da curva do rio 
diâ tu'hu-kura mi'rôpai  
cigarro da curva do rio 
 
Quinta casa: Diâ wi'i 
Eles pararam e refletiram sobre como pegar corpo, então perguntaram para sua avó, 

“tem como prosseguir? Do modo que eu fui para os céus não deu pra pegar forma humana.” e 
ela disse: “tem sim”. Ele fumou cigarro de pó de terra e então Doethiro pediu ao hupdah que 
esticasse o yaigi e subiu por ele aos céus para ver como continuar. Seus irmãos foram com ele, 
Doê e K'imaro Yai-õ'ã. 

 
W'iro kare wi'i 
Este era um lugar muito suave, fresco, de tranquilidade. Quando Doethiro chegou lá ele 

procurou meios de como passar por Diâ ti'ró wi'i. Ele fez aparecer Yupuri, que surgiu já com o 
instrumento di-ti (também conhecido como acotipuru, como o macaquinho desse nome).  

Nesta casa eles usaram os seguintes instrumentos de transformação: 
di'tâ mî'rôpai  
cigarro de terra 
isi ohôka mîrô 
cigarro de milho da cobra-cega 
i'pisika weta wahâ 
cuia de goma 
 
Yupuri já começou a cantar um benzimento e veio descendo de voltapara Diâ Wi'i e 

usaram os seguintes instrumentos de transformação: 
diâ wi'i kumûro 
banco da casa rio 
diâ mi'rô 
cigarro do rio 
diâ wi'i wahâto 
cuia da casa rio 
Depois voltaram para Diâ ti'ró wi'i. Usaram os seguintes instrumentos : 
di'tâ mi'rôpai  
cigarro terra 
ohôka wahâto 
cuia de milho 
diâ weta wahâ 
cuia de rio goma 
yaîpi piiagi - imiagi numiâgi  
dois bastões – masculino e feminino 
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Com o Yaigi que trouxe de Wi'ro Kare Wi'i, Yupuri abriu a passagem e saíram do outro 

lado. Aqui que surge o benzimento para as crianças. 
 
Diá Morera wi'i (casa redemoinho) 
Assim que chegaram nessa casa, os pamîri masã se surpreenderam com tudo o que 

tinham visto. Tudo era diferente: um lugar de muita luz, onde tudo ficou claro para seus 
sentimentos. 

Vendo isso, os pamîri masã disseram para Ye'pa Masó: “tudo que você falou estava 
certo!”. Olhando para cima, viram que brilhava uma grande luz e falaram “vamos ver lá 
encima!”. Usando um yaigi, tentaram subir para ver aquela luz, mas não conseguiram se 
aproximar. Desapontados, retornaram para baixo, para falar com sua avó, que esperava na 
pamîri yukîsi, e disseram: “é muito quente, é muito brilhante, não dá para se aproximar! O 
brilho e o calor são muito fortes!”. 

Então Ye'pa Masó disse: “vocês têm uma maneira”. Ela deu o frescor da água branca, 
da água preta, água parda, água barrenta. Eles pegaram aquele frescor e usaram como uma capa, 
uma túnica, e assim ficaram protegidos da luz e do calor. 

Então eles tentaram novamente, com o yaigi, e conseguiram chegar perto daquele brilho. 
Mas então, quando chegaram, aquela luz não aguentou a friagem da proteção dos pamîri masã 
e desmaiou. Os pamîri masã perceberam que era uma pessoa. Benzeram ele para que retornasse 
à vida. Esse era o primitivo dos Desana, Abé, na língua deles. Foi assim que surgiram os a'meri 
heripo'ra iy'e-sehé, estragos e malefícios para acabar com a vida das pessoas. 

Quando Abé voltou à vida ele perguntou para os pamîri masã: “o que vocês estão 
fazendo aqui?”. Eles responderam que eram enviados de Ye'pa ô'akõhî, que estavam 
procurando terra boa para viver. Abé falou que estava ali fazia tempo, que não havia terra nem 
conforto nenum. Ele pediu para ir junto com os pamîri masã, procurar terra boa, de 
tranquilidade, para viver bem. Mas os pamîri masã disseram para ele que a canoa estava muito 
cheia. Abé insistiu muito e, então, os pamîri masã disseram: “tem um lugar pequeno, bem na 
proa da canoa. Se você quiser pode vir junto então”. Foi assim que o ancestral dos Desana se 
juntou à viagem da Pamîri Yukîsi. 

Aqui eles adquiram também o cigarro ohori mi'rôpi e mais estes outros instrumentos de 
transformação: 

imisehe sãri 
suporte do céu 
imisehe wahâto 
cuia do céu 
imisehe kumûro 
banco do céu 
imisehe mi'rôpai  
cigarro do céu 
â'a paki umuseheri  
garras de gavião 
kumûro paká 
bancos grandes 
pihikosé kumûro 
banco de pássaro tesoura 
ĩtâ bohó wahataro 
cuia de quartzo 
akó morera mi'rôpai  
cigarro água redemoinho 
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Retornaram para W'iro kare wi'i para refletir sobre todas as coisas que tinham 

conseguido até então e o que precisavam para continuar.  
 
Ye'pa wi'i 
Aqui eles conseguiram os seguintes instrumentos de transformação: 
wi'ro karé kumûro 
banco de abiu de ar 
wi'ro karé wahãto 
cuia de abiu de ar 
wi'ro karé mi'rôpai  
cigarro de abiu de ar 
ĩ'yã-a peaya marisehe wahâto 
cuia de passar despercebido 
ĩ'yã-a peoya marisehe mi'rôpi  
cigarro de passar despercebido 
ĩ'yã-a peoya marisehe weta 
goma de passar despercebido 
ĩ'yã-a peoya marisehe sãri 
suporte de passar despercebido 
 
Diâ ku'sira wi'i 
Nesta casa eles pararam e conseguiram estes instrumentos de transformação: 
diâ ku'sira wahâto 
cuia do rio ku'sira 
diâ ku'sira kumûro 
banco do rio ku'sira 
diâ ku'sira mi'rôpi  
cigarro do rio ku'sira 
â-a paki umuseheri 
garras de gavião 
patu weta ĩ'yã-a peoya marisehe 
ipadu de passar despercebido 
 
Após passarem por Diâ Ku'sira wi'i os pamîri masã estavam seguindo pelo fundo quando 

Doethiro sentiu vontade de tomar água. Ele foi pegar um pouco de água com a cuia, porém 
encontrou dentro dela um pequeno pacu, que era o primitivo dos Wanano. “O que vocês estão 
fazendo aqui?”, ele perguntou. Doethiro respondeu que estavam procurando terra boa para viver 
e o primitivo dos Wanano falou que queria ir junto, porque ali só tinha água e barro. Doethiro 
disse que não havia lugar na canoa, mas o Wanano foi até o fundo da água e encontrou outra 
canoa e seguiu atrás dos Ye'pa Masã. 

Logo após encontraram um pequeno jabuti, que era o primitivo dos Pira-Tapuia. Depois 
de uma breve conversa ele decidiu também seguir junto com os Pamîri Masã. Ele foi na canoa 
junto com os Wanano, atrás da Pamîri Yukisîi. 

 
Diâ marã wi'i (casa das migalhas) 
Aqui os Pamîri Masã conseguiram os seguintes instrumentos de transformação: 
diâ marã wahâto 
cuia do rio migalhado 
diâ marã weta 
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pureza do rio migalhado 
diâ marã sãri 
suporte de vida do rio migalhado 
diâ marã mi'rôpi  
cigarro do rio migalhado 
ĩ'yã-a peoya marisehe mi'rôpi 
cigarro de passar despercebido 
 
Os pamîri masã quiseram continuar sua viagem, no meio do oceano – ninguém sabe 

exatamente onde era, se no meio do oceano ou no sul, perto da Argentina. Vagaram em várias 
direções: no norte, sul, leste, oeste. Viram que nesses lugares existiam muitas enfermidades que 
não podiam agüentar: paralisia (bĩa-sehé) e diarréia de sangue (di'i yoha), além de outras. Vendo 
isso, Ye'pa Ô'akõhî disse para eles: “aqui não é lugar para vocês não! Tem um lugar mais 
apropriado!”. Partindo da orientação dele, foram retornar para o lugar de onde tinham partido, 
o lugar do começo. 

 
A'pẽkô Dihitara wi'i (casa de tranquilidade, Rio de Janeiro) 
Então avistaram um grande lago. Perguntaram para a avó: “y'ekó, o que é este lago?”. 

Ye'pa Masó disse para eles: “Aquele é o lago de leite”. Era um lugar de tranqüilidade, de paz, 
de segurança. 

 
(este trecho não está no texto de Eusébio, porém foi complementado pelo tio de Isidro 

Freitas, Quintino Ribeiro: Aqui os pamîri masã desembarcaram e enrraram nessa casa. 
Fumaram o cigarro de leite e tranquilidade ãpẽko m'iro. Assim sentiram que estavam realmente 
no seu caminho. Todo aquele sofrimento que tinham passado, perdidos ali, desapareceu. 
Sentiram que estavam perto de um lugar apropriado para a vida – um lugar doce, de prazer.  

Foi assim que surgiu o nome de Pão de Açucar. Provavelmente ficou a memória para os 
brancos. Assim, sentindo esse reconforto, os pamîri masã se fortaleceram e partiram tranquilos 
para prosseguirem a viagem.) 

 
Numia wi'i (casa das mulheres) 
Aqui os Pamîri Masã desembarcaram e encontraram um grupo de mulheres. Elas 

perguntaram “o que vocês estão fazendo aqui?”. Eles responderam que eram enviados de Ye'pa 
ô'akõhî, que estavam procurando terra boa para viver. Elas pediram para ir junto com os pamîri 
masã, procurar terra boa, de tranquilidade, para viver bem. Eles aceitaram e elas embarcaram 
com eles. 

numia yeé kumûpi  
banco das mulheres 
numia yeé wahâto 
cuia das mulheres 
numia yeé mi'rôpi  
cigarro das mulheres 
 
Diâ Tu'ku wi'i 
 
Akó yîali wi'i (seria uma cidade na costa do Atlântico, Vitória – ES) 
pamîri yaigî  
bastão de transformação 
akó yiari kumûro 
banco salgado 
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akó yiari wahâto 
cuia salgada 
akó yiari mi'ropi  
cigarros salgados 
 
Sõrâ kóo wi'i (Maranhão) 
Aqui os pamîri masã aprenderam benzimentos de várias enfermidades. Tomaram um 

caldo de maranhão (sõra kóo). Por isso essa casa é lembrada também como ba'seri kóo wi'i, 
uma casa de muitos benzimentos. Se sentiram quase tão tranquilos quanto no A'peki Di'tara 
wi'i. 

 
Mipi wi'i (Belém do Pará) 
 
Dahasia wi'i (Manaus, Educandos) 
Aqui envolve o surgimento de todos os tipos de camarão. Aqui quem souber a história 

pode contar para completar. 
 
Bará wi'i (Manaus, outro lado do igarapé) 
 
Akó Butiri wi'i (boca do rio branco) 
akó butiri kumûro 
banco da água branca 
akó butiri wahâtoro 
cuia da água branca 
 
Wahâto wi'i (Carvoeiro) 
Nessa casa os pamîri masã adquiriram todos os tipos de cuia para o uso: cuias para 

guardar e distribuir caxiri, tirar água, cuia para os yai-wa jogarem água; cuia para beber caapi, 
entre outras. 

ĩtã biki wahâto 
cuia de quartzo 
paha-kasehe wahâto 
cuia grande 
 
Todas estas cuias valem para muitas coisas, muitos rituais – danças, benzimentos – e 

também para alimentação – chibé, maniquera, mingau. Todas as necessidades de uso estavam 
cobertas.  

Uma curiosidade é o nome carvoeiro: quando mexemos na cuia e elas se batem, faz um 
barulho: “koró koró koró”; daí ficou a lembrança para os brancos. 

 
Barâ wi'i (Barcelos) 
Nessa casa os pamîri masã entraram. Viram várias plantas bonitas, de poder. Eram bará, 

puçangas de vários tipos, que usariam para se enfeitar nas festas, para atrair pessoas, fazer 
amizade e conseguir mulheres – e para elas conseguirem homens. 

u-uá pũrî 
folha de jabuti 
siripiâ pũri 
folha de andorinha 
barâ kumûro 
banco puçanga 
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Quando foram arrancar várias dessas puçangas viram um pequeno ser no meio das 

plantas. Ele perguntou: “o que vocês estão fazendo aqui? Para onde estão indo?”. Eles disseram 
que eram enviados de Ye'pa Ô'akõhî, que estavam procurando terra boa para viver. Então os 
Bará Masã pediram para seguir viagem; eles embarcaram na canoa dos Wanano, que vinha a 
reboque da Pamîri Yukîsi. Eles são nossos parentes, vivem hoje nas cabeceiras do rio Tiquié. 

Os Barâ Masã (Barasana) podem contar melhor essa história. 
Então todos prosseguiram a viagem, até be'koá wi'i. 
 
Be'koá wi'i (Santa Isabel do Rio Negro) 
 
Yã'pa wi'i (Curucuí) 
 
Mokãkî wi'i (Serra, SGC, casa de sebo) 
Os pamîri masã chegaram nessa casa, onde ficaram por muito tempo. Sentiram que 

precisavam se reanimar, refletir sobre tudo o que estavam passando. 
Aqui é o lugar de vários benzimentos, principalmente para benzer os homens iniciados 

e as mulheres na primeira menstruação. Aqui é o lugar onde os pamîri masã separaram e 
especificaram os cigarros e sucos doces de benzimento. Os benzedores sabem estas hitórias, 
eles podem contar melhor. Aqui os pamîri masã ainda usavam apenas o ye'pa mĩ'ró, o cigarro 
feito de pó de terra. Por isso onde passavam derrubavam as cinzas desse cigarro, que formavam 
terras férteis onde caiam. Por isso São Gabriel da Cachoeira é um lugar bom pra roça. 

Aqui foram utilizados os seguintes instrumentos de transformação: 
mokâki kumûro 
banco sebo 
mokãki wahâto 
cuia sebo 
mokãki mi'ropi  
cigarros de sebo 
 
Esta casa, em conjunto com Ya'pã wi'i (Curucuí) formam a ba'seri-ko'ó wi'i. Quem 

souber os nomes desses lugares com mais detalhes podem contar. 
 
Seã pakarã wi'i (São Sebastião, casa de piaba) 
Aqui eles fizeram experimento de tomar corpo de piaba. Fumaram seã pakarã mi'rôpi, 

cigarros de piaba, mas viram que o experimento não deu certo e seguiram viagem. 
 
Miõpa wi'i (Cabari) 
 
Apĩ sipé wi'i (casa porta do caranguejo) 
Neste lugar os pamîri masã pararam e refletiram que queriam se multiplicar, mas que os 

homens tivessem seus próprios filhos, sem depender das mulheres. 
Então fizeram uma tentativa. Os homens criaram uma bolsa sobre a barriga para carregar 

o feto, tentando se formar apĩ masã, mas sentiram que isso era muito pesado e que nesse estado 
de gravidez eles não conseguiam fazer os trabalhos de transformação, nem as músicas e os 
benzimentos. A gravidez deixava eles fracos. Então perceberam que era mais fácil ter filhos 
com as mulheres. Foram usados os seguintes instrumentos de benzimento: 

apĩ kumûro 
banco caranguejo 
apĩ mi'rôpi  
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cigarro caranguejo 
apĩ wa'î ô'ari 
osso de peixe de caranguejo 
 
Isso ficou marcado nos caranguejos. Tanto o macho quanto a fêmea têm na barriga um 

lugar onde carregam os filhotes. 
 
Kã'ré pahaka wi'i (lugar de abiú) 
nesse lugar os pamîri masã pararam. Subiram aos céus em pensamento e refletiram sobre 

toda a viagem, desde o começo até o ponto em que tinham chegado e em tudo que ainda teriam 
que passar.  Assim, tiveram um sentimento tranquilo e alegre que reforçou seu heripo'rã, sua 
força de vida, para prosseguir a viagem. Aqui também é considerado uma ba'seri-ko'ó wi'i, que 
os kumua usam para fazer seus benzimentos, como símbolos que eles evocam ao benzer. 

kã'ré pahaka mi'rôpi  
cigarros de abiu grande 
kã'ré pahaka wahâto 
cuia de abiu grande 
kã'ré pahaka kumûro 
banco de abiu grande 
kã'ré pahaka wa'î ô'ari 
osso de peixe de abiu grande 
kã'ré pahaka sãri 
suporte de abiu grande 
 
Desceram dos céus e seguiram para a ilha das flores. 
 
Ô'ri wi'i (ilha das flores) 
Os pamîri masã entraram nessa casa e viram muitos tipos de flores bonitas e de cheiro 

bom. Tentaram pegaram pegar forma de flores, ô'ri masã, mas não conseguiram. Foi assim que 
conseguiram as flores para se enfeitarem durante as festas, que usam na orelha, no cabelo e na 
cintura, além de várias outras coisas. 

ô'ri mi'rôpi  
cigarros de flores 
ô'ri kumûro 
banco de flores 
ô'ri wahâto 
cuia de flores 
ô'ri sãri 
suporte de flores 
ô'ri wa'î ô'ari 
osso de peixe de flores 
 
Mitẽa wi'i (casa de carapanã) 
Eles tentaram pegar forma de carapanã, mitẽa masã, e usaram os seguintes instrumentos: 
mitẽa kumûro 
banco de carapanã 
mitea mi'rôpi  
cigarro carapanã 
 
boarô wi'i (inambú) 
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Tentaram pegar forma de inambú, boarô masã. 
 
Diâ Tu'kura wi'i (rio Negro) 
Esta é a casa que ficou ligada à força vital de Bu'u, um dos irmãos pamîri masã. Este 

ficou sendo seu lugar permanente. 
diâ tu'kura kumûro 
banco da curva do rio 
diâ tu'kura mi'ropi  
cigarros da curva do rio 
diâ tu'kura weta 
goma da curva do rio 
diâ tu'kura ohôka weta 
goma do milho da curva do rio 
sa'î mi'ropi  
cigarros do anujá (peixe) 
 
Akó butiri wi'i (cabeceiras do rio negro, onde tem um paraná que liga ao Caciquiare) 
Essa casa fica no lugar onde o Rio Negro tem uma saída para o mar (perto do 

Caciquiare). Isso confundiu um pouco os pamîri masã, que pegaram e usaram os seguintes 
instrumentos de transformação: 

akó butiri kumûro 
banco de água branca 
akó butiri mi'rô 
cigarro de água branca 
akó butiri wahâto 
cuia de água branca 
 
Então eles pegaram o yaigi que usavam como bússola e viram que apontava mais para 

trás – eles tinham passado do lugar. Assim eles retornaram e acharam o caminho novamente.  
Nesse lugar, Ye'pa Masã disse para vários primitivos de algumas etnias ficarem por lá, 

que era o momento de se separarem. Ficaram ali os Piapocos, Papagaio, Quati, Kubeo, Coruja 
e Koripako. Esses povos podem contar isto melhor. 

Depois a pamîri yukusîi veio baixando, até chegarem em um outro rio, o Içana. Então 
disseram: “pode ser este o rio que tem o terreno em que a gente pode permanecer!”. Entraram 
e chegaram a um lugar chamado Tũru wi'i. 

 
Tũru wi'i (casa de rolo, Tunuri, rio Içana) 
Nesta casa os pamîri masã desembarcaram. Existe ali uma grande praia, onde eles 

tentaram pegar forma se enrolando (tu'ru), tentando pegar corpo humano. Por isso esse lugar se 
chama “casa de enrolar”. Ficou a lembrança em português na cachoeira de Tunui. 

tũru kumûro 
banco de enrolar 
tũru wahâto 
cuia de enrolar 
tũru sãri 
suporte de enrolar 
tũru mi'rôpi  
cigarros de enrolar 
tũru yaî-paî  
bastão de enrolar 
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tũru basâ busâ 
enfeites de enrolar 
di'tâ di'a mi'rôpi  
cigarro de terra fértil 
oma-di'a di'tâ mi'rôpi  
cigarro de terra de rã 
isi ohoka weta 
goma de milho da cobra-cega 
 
Aqui também viram quantas pessoas e etnias viriam a existir futuramente. Foi uma 

experiecia, mas eles viram que não ia dar certo, que aquele lugar não era suficiente, que não era 
o lugar especificado para ficar. 

 
Pamîri wi'i (Uapuí cachoeira, kahasero poewa, pamîri poewa) 
Foi aqui que Ye'pa masã pediu para os primitivos dos Tariana e dos Baniwa desembarcar 

da pamîri yukisîi. Então ele falou: “você vai ser considerado meu sobrinho (kabio kihi; yiî 
pa'akihi, filho da irmã menor)”. Antes de ir embora, eles cantaram e ajudaram todos que 
ficaram, para que eles pudessem ganhar seu próprio corpo. Os povos Tariana e Baniwa podem 
contar melhore essa história. 

Na cachoeira de Uapui ficou a marca do desembarque de toda essa gente. Ali eles têm 
o próprio buraco de transformação deles. Ali mesmo havia uma grande bacia de ouro, cheia de 
água que parecia ferver. Ali era para os pamîri masã tomarem banho. Ye'pa Ô'akõhî ordenou 
que Doethiro Ye'pa Masã mergulhasse naquela água, poies estavam muito sujos, parecendo 
bichos. 

No entanto, Doethiro ficou todo desconfiado, pois achava que a água estava muito 
quente! Ye'pa Ô'akõhî insistiu e então Doethiro colocou a palma das mãos na água. Vendo 
Ô'akõhî insistir novamente ele colocou, com muito receio, a planta dos pés. Mas não teve 
coragem de pular, conforme ordenado, e ficaram apenas com a palma da mão e a planta dos pés 
brancas. 

Doethiro pediu então ao companheiro que estava do lado, primitivo dos Baré, que ele 
tentasse tomar banho ali, pois para ele não dava. Ao lado da bacia havia um bastão yaigi e uma 
espingarda. Eram as armas para eles terem coragem, bravura e soubessem se defender. Então, 
sem nenhum tipo de receio, o primitivo dos Baré pegou a espingarda e pulou na bacia de água 
que parecia ferver, mas não estava quente. Logo que saiu da água o primitivo dos Baré atirou 
com a espingarda, para baixo da cachoeira de Uapuí. Ye'pa Ô'akõhî se dirigiu a ele e falou: 
“Agora sim, para você está bom, você vai conseguir muitas coisas”. 

Ye'pa Ô'akõhî indicou o local de permanência dos Baré após esse episódio: seria Ya'pâ 
wi'i, atual São Gabriel da Cachoeira. Por isso os Baré estavam preparados para receber os 
brancos quando eles chegaram. Os Baré são os brancos indígenas. 

Depois disto eles se despediram dos que ficavam e retornaram para o rio Uaupés. São 
estes os instrumentos de benzimentos que ficaram para o uso, desta casa: 

pamîri kumûro 
banco de transformação 
pamîri wahâto 
cuia de transformação 
pamîri sãri 
suporte de transformação 
pamîri weta 
goma de transformação 
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Bikô wi'i (casa de tamanduá) 
Foi neste lugar que os antigos pamîri masã queriam tomar um corpo humao mas 

acabaram criando corpos de tamanduá. Ainda hoje, quando aborrecido pela presença de alguém, 
ele se levanta e anda com as patas traseiras, mesmo sendo animal. 

biko sãri 
suporte de tamanduá 
biko mi'rôpi  
cigarros de tamanduá 
 
Ohô puri wi'i 
Pararam neste lugar e resolveram usar folhas de sorororca para fazer o teto de suas casas. 

Aqui foi o início do conhecimento de como seus descendentes construiriam as futuras casas. 
ohô puri kumûro 
banco de sororoca 
ohô puri wahâto 
cuia de sorororca 
ohô puri mi'ropi  
cigarros de sororoca 
 
Ali permaneceram por um tempo, imaginando como seria construir suas moradias, criar 

suas famílias e multiplicar gente. Mas, com o tempo, notaram que não haveria ali terra suficiente 
para todos e decidiram seguir viagem. 

 
Sã'a nîkîro (ilha do poraquê) 
Tentaram se formar sã'a wi'i, gente poraquê, mas não foi possível. 
 
wai wai yõ wi'i (Trovão) 
Tentaram se tornar bipo masã, gente trovão, mas não deu certo. 
bipo kumûro 
banco de trovão 
bipo sãri 
suporte de trovão 
bipo wahâto 
cuia de trovão 
 
Na'ĩ koro wi'i 
Aqui surgiu a noite, porém esta é uma história que não será contada aqui. 
 
Wapî yõa (Cunuri) 
Nesta casa, Ye'pa Masî (Doethiro) fez o primeiro dabucuri para Ye'pa Masô, que havia 

guiado os pamîri masã por todo o caminho. 
Para isso, ele pegou as frutas de Cunuri e ofereceu para Ye'pa Masô, com todos os 

rituais, a festa e a animação, conforme vemos hoje. 
Foi aqui, portanto, que surgiu essa importante cerimônia de troca e reconhecimento feita 

até hoje pelos povos indígenas do rio Negro. 
 
Yihirô wi'i 
 
Y'iã bikira wi'i (laje de pedra, abaixo de São Pedro) 
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Uhũ nîkîro wi'i (pequena serra, abaixo de São Pedro) 
Tentaram se formar uhûa masã, gente pacu, mas não deu certo. 
 
Bu'pu isero (zarabatana) 
 
Da'sé wi'i (serra grande perto de São Pedro) 
 
Po'sã nîkîro wi'i (ilha abaixo de Uriri é a parte traseira da casa) 
Trata-se da casa onde o primitivo dos Hupda foi denominado pu'sî por Ye'pa Masî. É 

nesta casa que está contida a força de vida (heri po'rã) dos Hupda. Esta casa fica no fundo de 
outro lugar muito importante, a maloca diâ wi'i.  

Aqui Ye'pa Masî disse para o primitivo dos Hupda, denominado pu'sî com respeito, que 
gostaria que eles constituíssem uma etnia e uma classe. Eles seriam os responsáveis e guardiões 
do yaigi, que cuidassem também do miriã (jurupari) e que fossem preparadores de fogo e 
fazedores de cigarros. 

Fez-se portanto sua força e sua vida na ilha de majú. Eles não foram destinados para ser 
escravos, mas pu'sî com respeito: são guardiães dessas coisas sagradas. Por isso eles sabem 
tocar bem jurupari até hoje. 

Quem souber corrigir pode acrescentar. 
 
I'só nikiro (diâ wi'i, kapi wi'i. É uma casa que possui três nomes. Em língua geral é 

chamada de Uriri, local frio.) 
Seguindo para dentro desta casa os pamîri masã chegaram no salão principal. Era muito 

grande. Ye'pa Ô'akõhî foi conversar com os ye'pa masã, dizendo que seria preciso que 
adquirissem uma bebida ritual chamada Kapi. Os pamîri masã haviam aprendido muito durante 
a viagem mas, no entanto, faltava ainda eles se especializarem em danças, no benzimento e em 
contar histórias (baya, kumu, yai). 

Para isso, Ye'pa Ô'akõhî sabia que seria preciso uma criança e que para ela nascer seria 
preciso uma mulher. Os ye'pa masã conseguiram uma mulher, Yĩgo. Essa mulher ficou grávida 
e os pamîri masã tiveram que esperar ali até que ela desse a luz a seu filho. 

O sangue dessa criança iria fortalecer todos os pamîri masã e seria denominado Kapi. 
Essa criança iria dar origem aos seguintes tipos de kapidâa, todos em pares, fêmeas e machos: 
baridâa. Kumuari-dâa, kuli kapidâa, boré kapidâa; merê kapidâa; yaî wehéro kapidâa; wai 
kapidâa. Outros que saibam outros tipos de kapi podem complementar. 

Enquanto isso, Ye'pa Ô'akõhî deu orientações sobre a bebida aos pamîri masã. Ela 
provocaria alucinações e, através deles, eles iriam ter memória mais clara e entendimento 
esclarecido do universo. Também iriam decorar com facilidade cantos, falas e benzimentos. Por 
meio dessa bebida poderiam trocar conhecimento uns com os outros. 

Completou-se o tempo de gestação de Yĩgo. Logo, Kapi Masî iria nascer, conforme o 
planejado. No momento em que começaram os sinais do parto, Ye'pa Ô'akõhî pediu para os 
pamîri masã organizarem uma grande cerimonia, na qual fizeram benzimentos esperando até o 
nascimento de Kapi Masî. Tudo corria bem. 

Enquanto isso, Ye'pa Ô'akõhî mandou diversos enviados divulgarem a informação do 
nascimento de Kapi, dizendo que, com essa bebida, seriam mais inteligentes. Antes mesmo de 
ele terminar a sua fala os enviados partiram com pressa, em forma de passarinhos, para alcançar 
a todos a tempo do nascimento. 

Foi assim que em Diâ wi'i todas as tribos e etnias, desde a terra do fogo, do litoral e de 
outros lugares se juntaram. Muitos estavam na forma de animais, como macacos, cotias, antas, 
pacas e outros. Quando as dores do parto aumentaram, todos se reuniram na grande casa, 
esperando. 
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Quando Kapi Masî finalmente veio ao mundo todos os seres que estavam na casa 
sentiram-se afetados, como se estivessem todos bêbados. Ninguém resistiu. 

Enquanto isso a macacada que lá estava ficava “malinando” e brincando muito entre si. 
O esquilo (acotipuru), o macaco barrigudo (Sêi) e o cutipuru disseram para os outros: “é bom 
comer logo o rabo da gente, aí ninguém vai sentir mais o efeito do Kapi! Nós estamos fazendo 
isso e não estamos sentindo nada!”. 

Ao ouvir isso, a anta, a cutia, a paca e outros bichos que não têm rabo hoje comeram 
seu próprio rabo. O esquilo e o macaco barrigudo enrolaram a sua cauda e esconderam, por isso 
ainda as têm até hoje. Já o macaco pikóturo, mais esperto, viu que o macaco barrigudo estava 
dando risada. Percebeu, portanto, que se tratava de uma peça. Por isso ainda manteve metade 
do seu rabo. 

Ye'pa Masî não aguentou o efeito do Kapi e caiu no sono. Entre os outros estava a 
preguiça, que era o primitivo dos Kubeo, que não tinha sentido nenhum efeito sequer. Ela 
apenas observava tudo, atenta. 

Foi então que as mulheres entraram na grande casa com a criança recém-nascida dentro 
de uma grande cuia, wahatoro, e diziam: “olhem o encomendado! Olhem o encomendado!”. 
No entanto, ninguém respondia, ninguém se aproximou, todos estavam sob efeito do kapi. 
Somente o macaco barrigudo, o pikoturô, o esquilo e a preguiça ouviram. O correto seria que 
Ye'pa Masî recebesse a criança e repartisse entre todos os que estavam presentes. 

A preguiça tomou forma de Doethiro, ficou se parecendo com ele, e disse para as 
mulheres: “podem me dar a criança”. Elas entregaram para ele, pois pensaram que fosse Ye'pa 
Masî. Ele pegou Kapi e fugiu para Ya'kô wi'i, um lugar lá na Colômbia. 

Aconteceu que, aos poucos, o efeito que estavam sentindo foi diminuindo e Ye'pa Masî 
logo percebeu o que se passava. Questionou as mulheres do paradeiro da criança, mas elas 
falaram: “foi você mesmo que pegou”. 

Então eles procuraram verificar quem ainda estava dentro da maloca Diâ wi'i, e quem 
não estava mais. A macacada que estava olhando ficou confusa, eles também tinham pensado 
que Doethiro havia pego o Kapi. Perceberam que a tal preguiça havia fugido e, então, Doethiro 
mandou que fossem atrás dela. 

Foram encontrá-la em Su'tiro wi'i e logo notaram que a criança tinha dividido a criança 
com seus parentes. Quando a preguiça os avistou ao longe eles já tinham consumido quase tudo, 
estavam com muito efeito do Kapi. Restou apenas para os Pamîri Masã uma parte da perna da 
criança, foi assim que recuperaram apenas um pouco de kapi. Por isso é dito até hoje que o kapi 
mais forte que existe é o dos Kubeo. 

Voltaram para a maloca em Diâ wi'i e reiniciaram a festa com o pouco que sobrou da 
criança, mas mesmo assim foi muito bom para eles todos. Agira conseguiam suportar o efeito 
do kapi e puseram-se a dançar, festejar e cantar. 

Aos poucos, entretanto, foram sendo formados pequenos grupos de conversa dentro da 
maloca em diâ wi'i, cada um em um canto. Os que estavam conversando juntos se entendiam, 
mas começaram a perceber que não entendiam mais o que as pessoas dos outros grupos falavam. 
Assim, sob efeito do kapi, surgiram todas as línguas das etnias que moravam no rio Negro. 
Pode-se dizer que essa ocasião representa o episódio da “torre de babel” indígena”. 

Mesmo assim trataram logo de entender-se. Assim foram criando todas as formas de 
tratamento entre as etnias: cunhados, irmãos maiores, irmãos menores, filhos de mãe. Assim 
como as línguas, essas formas de tratamento e hierarquia existem até hoje para todos os pamîri 
masã. 

Por isso antigamente as etnias do rio Negro falavam sua própria língua mas conseguiam 
se entender. Isso não acontece com outros grupos indígenas do resto do Brasil. 
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Terminada a festa, entendidos que estavam das transformações que passaram e mesmo 
ainda sob o efeito do kapi, Ye'pa Masî disse para todos seguirem viagem rumo à terra que era 
prometida para os pamîri masã. 

Desta casa ficaram os seguintes instrumentos que são usados pelos benzedores: 
kapi wetâ 
“essência” de kapi 
kapi sãri 
suporte de kapi 
kapi weta mi'rôpi  
cigarros de “essência” de kapi 
kapi mi'rôpi  
cigarros de kapi 
 
Siari wi'i 
Aqui os pamîri masã sentiram-se muito bêbados, ainda sob o efeito do kapi. Eles 

estavam tão bêbados que sentiam que estavam grudados uns nos outros, mas era miragem do 
kapi. Eles começaram a se empurrar para não grudarem e seguiram logo viagem. 

 
Yaiwa wi'i 
Quando chegaram nesta casa os pamiri masã ficaram logo com medo, pois ouviam o 

rosnar de uma onça. Na verdade era ainda efeito do kapi. Seguiram a viagem. 
 
Mihĩpi yu'ti wi'i (Açaí) 
Nessa casa os pamiri masã, sob efeito do kapi, descobriram o açaí que caía das árvores, 

fazendo barulho. Desse modo ganharam esse alimento para seu futuro sustento. 
 
Muhĩpu dihiatará (acima de Açaí) 
Nesse lugar os pamiri masã viram o que parecia o nascer do sol. Mas não era isso, pois 

estavam no fundo do rio, dentro da pamiri yukisii. Estavam ainda tendo visões do kapi. 
 
Bo'peya wi'i (Macucu) 
Quando aqui chegaram os pamiri masã, sob efeito do kapi, viram que caia macucu de 

algumas árvores. 
 
Õ'akihi do'tou 
Os pamiri masã foram até uma laje na beira do rio, onde foram descobertos por um 

monstro que habitava na resta que há por ali. Era o monstro waki. Os pamiri masã o viram e 
resolveram que precisavam se esconder. Essa é a casa do Waka Do'tou, um grilo que se estica 
todo para parecer um pau, se escondendo dessa maneira. Os pamiri masã então tomaram forma 
desse grilo e se esconderam. Assim enganaram a ameaça e continuaram a viagem. 

 
Sí'biara 
Wa'kira wi'i (abaixo de Matapi) 
Diâ kagã te'heyã (igarapé Tatapunha) 
 
Yi'ti nikiro wi'i (ilha do pintado) 
Aqui nesta casa eles tentaram pegar forma de pintado, fizeram essa experiência. Viram 

que não daria certo e prosseguiram. 
 
Wehê wi'i (Ananás) 
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Muhĩ pu'tiya wi'i 
Aqui os pamiri masã obtiveram o karanã, usado até hoje para cobrir as casas. 

Aprenderam os meios para fazer casas futuramente. 
 
Ewira wi'i 
Aqui os pamiri masã conseguiram o ewi, uma massa que parece tabatinga. Usam no 

jurupari para preencher pequenos sulcos no corpo da flauta, fazendo assim bonitos desenhos. 
 
I'kiá wi'i (abaixo da boca do Tiquié) 
Aqui tentaram pegar corpo de mandi. Fizeram a experiência mas viram que não daria 

certo e prosseguiram viagem. 
 
Mahã pooari wi'i 
Esta casa é um lugar muito importante para quem sabe cantar e dançar kapiwaia: os 

bayaroa de nossas culturas. 
Quando aqui desembarcaram, Ye'pa Masî começou a cantar y'kiĩ basa-mo'õ, o primeiro 

canto de kapiwaia: era sobre a forma do cacho de inajá. Quando ele entrou nessa casa ele stava 
sob efeito do kapi e viu a casca da fruta do inajá, foi assim que surgiu o canto. 

Depois ele cantou outros cantos: ikibiri pôo, ikiwari pôo, kapi yuirî. Os bayaroa podem 
ajudar a explicar mais tarde todos os cantos que Ye'pa Masî ensinou para a futura humanidade, 
conforme a classificação de cada etnia, que tem suas próprias letras e ritmos. 

Quando Ye'pa Masî terminava cada canto batia com um pequeno bo'ta po'ri, bastão de 
ritmo. Existem três tipos deste bastão: ãhugĩ, bo'teapũri e pâtu moã. 

Assim surgiram os iki buro po'ó, que são cnatos para a noite inteira, divididos em várias 
etapas. É bom que quem ainda sabe possa contar a ordem certa para os outros. Enquanto Ye'pa 
Masî tocava, Ye'pa Masó fazia o canto tradicional das mulheres i'hî sehé que acompanhavam 
os bayaroa, que são preparadas até hoje por meio de benzimento. 

Eles dançaram e ficaram muito tempo por ali. Ele fez todos estes cantos, todas as 
cerimônias, todos os enfeites. Aqui também Ye'pa Masî encontrou a maneira de criar os enfeites 
basá busá e juntou todos os materiais necessários para as danças tradicionais do rio Negro. 

Após isso eles entraram no rio Tiquié. 
 
Ta'arô wi'i (casa do sapo ta'arô, abaixo de coró-coró) 
Aqui os pamîri masã tentaram pegar forma de ta'arô, um tipo de sapo. Viram que não 

dava certo e seguiram viagem. 
ta'arô kumûro 
banco sapo 
ta'arô wahâto 
cuia sapo 
ta'arô mi'rôpi  
cigarro sapo 
 
Mumĩ wi'i (casa de mel) 
mumĩ kumûro 
banco de mel 
mumĩ sãri 
suporte de mel 
mumĩ wahâto 
cuia de mel 
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Ka'sã wi'i (casa de matapi) 
ka'sâ mi'rôpi  
cigarros matapi 
 
Wapi wi'i (casa de cunuri) 
Yama wi'i 
Pitirí wi'i 
Yu'kâ wi'i 
Ahũ bi'ki wi'i 
Da'sê poewa 
 
Siri'pâ wi'i (casa andorinha, Pari-Cachoeira) 
Aqui corria uma água rasa, então os pamîri masã desembarcaram. Tentaram pegar corpo 

de andorinha mas não deu certo. Viram que não era lugar apropriado para se multiplicarem e 
voltaram até o rio Uaupés. 

siripia mi'rôpi  
cigarros andorinhas 
siri'pâ mi'rôpi  
cigarros da casa de andorinhas 
siri'pâ wahâto 
cuia da casa de andorinha 
 
Merẽ õ'arã wi'i (taraquá) 
Aqui era lugar de ninho de saúva, do tipo que morde doído. Aqui os pamiri masã ainda 

estavam sob o efeito de kapi e sentiram que estavam sendo atacados pelos taraqua, mas era 
apenas visagem. 

Esta é uma casa importante para quem sabe benzer (baserikô wi'i). Usam caldo de ingá 
(merẽ) para passar a dor da picada das saúvas. Aqui os benzedores vêm buscar os ingás de todos 
os tipos, com o pensamento, para fazer seus benzimentos. Quem sabe benzer pode contar bem 
essa história. 

merẽ õ'arã kumûro 
banco de formiga taraqua 
merẽ õ'arã sãri 
suporte de formiga taraqua 
merẽ õ'arã wai ô'ari 
osso de vida de formiga taraqua 
merẽ õ'arã mi'rôpi  
cigarros de formiga taraqua 
merẽ õ'arã wahâto 
cuia de formiga taraqua 
 
A'koro ya (igarapé em taraquá) 
Quando eles chegaram aqui parecia que estava chovendo, mas não estava. Era efeito do 

kapi. 
 
Ĩ'ya bikira yõã 
Aqui viram que estavam cantando as cigarras de verão, mães dos tapurus. 
 
Seã wi'i 
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Aqui fizeram outras experiências para ganhar corpo, tentaram pegar o corpo de piabas 
(seã masã), mas viram que não dava certo e seguiram viagem. 

 
Yisiari wi'i (casa fria) 
Quando os pamiri masã aqui desembarcaram sentiram muito frio, como se estivessem 

se aproximando do gelo. Aqui acabou o efeito do kapi para todos eles. Estavam se sentindo 
diferente, que tudo estava anormal para eles. Viram que o sentido das coisas e do mundo estava 
ficando claro, já foram sentindo o que deveriam fazer para virar gente. Prosseguiram. 

yisiari sãri 
suporte frio 
yisiari kmûro 
banco frio 
yisiari wahâto 
cuia fria 
yisiari mi'rôpi  
cigarros frios 
yisiari wai ô'ari 
osso frio 
 
Yama-sa'ro (serra dentro da mata) 
Aqui os Hupdah conseguiram a cabeça de veado para tocar no momento em que se 

transformariam em pessoa. Futuramente esse instrumento seria usado nas festas de todos os 
pamiri masã. 

 
Bu'sá yâ pi'tó 
aqui eles arrumaram plumas de pássaros bem finas, parecendo algodão, para enfeitar o 

jurupari e outras flautas. Logo seguiram viagem. 
 
Di'i wi'i (casa de argila, Tuyukaquara) 
Quando os pamiri masã desembarcaram nesta casa encontraram a argila que chamamos 

de tuyuka. Tiraram um pouco dela para fechar o orifício da paxiúba para fazer miriã (jurupari. 
Fecharam um dos lados e deixaram um pequeno orifício por onde sai a zoada do jurupari. 
Também aprenderam a usar cascas de madeiras para envolver as flautas com um veneno que 
mata as moscas ye'baro. Aprenderam a fazer isso tudo ali mesmo. 

 
We'ta wi'i (casa goma) 
Aqui os pamiri masã pediram para Ye'pa Masô entregar a goma (we'ta) para eles. As 

mulheres eram benzidas para poderem fazr isso. A goma era usada tanto como alimento quanto 
para enfeitar o jurupari e também para japurutu (miriã pôo). Essa goma preenche alguns dos 
desenhos no corpo da flauta, de modo a ficar muito bonito. 

 
Agora eles estavam já chegando no lugar que é conhecido como cachoeira de Ipanoré. 

Na verdade a cachoeira toda chama-se Miriã Porã wi'i (casa dos jurupari), sendo Ipanoré apenas 
a casa Pe'ta wi'i, a laje pela qual os Pamîri Masã passaram para pegar o corpo humano. 

 
U'ûra wi'i / U'û kara wi'i (ilha antes de Ipanoré) 
É uma casa muito importante para todos os pamîri masã, tida como casa mais sofisticada 

para todos os povos de transformação. Nesse lugar os pamîri masã precisavam decidir sobre 
como seriam, para tanto receberam instrução de Ye'pa Ô'akôhî e de Ye'pa Masô. Através da 
reflexão, do pensamento, revisitaram todas as coisas desde o começo, visitaram a casa dos céus. 
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Aqui conseguiram vários líquidos doces para benzer, que reforçaram o heri-porã, dando 
tranquilidade e confiança para as pessoas. 

Ye'pa Masô disse para eles seguirem pelo mesmo caminho que estavam indo, que eles 
iriam conseguir como estava dito: iriam se transformar em gente. Ela estava tentando passar 
confiança para eles. Ela disse que a maloca é uma casa e que a mulher seria como o teto da 
casa, que cuidaria da humanidade. Elas manteriam a harmonia para cuidar da família, dando 
tranquilidade. 

Ye'pa Masô indicou o pamiri pée, de lá, falando: “é ali que vocês todos vão virar 
humanos”. Ye'pa Ô'akôhî também animou os pamiri masã, dando força para eles, confiança, 
passando animação. Disseram como seria, como tinha que ser. Eles já eram muito inteligentes, 
mas faltava um corpo apropriado em que essa inteligência pudesse se manifestar. 

Fizeram benzimento para que os pamiri masã lembrassem de tudo que aprenderam. Eles 
já tinham tomado kapi, assim nunca esqueciam o que aprendiam. Não esqueciam benzimentos, 
narrativas, cantos. Ou seja, aprenderam a refletir sobre o universo e como mobilizar o que 
tinham ganho durante sua viagem de transformação para o bem dos futuros humanos. Por isso 
quando tomavam kapi os antigos relembravam tudo o que aprenderam na transformação, era 
um modo de reavivar as coisas que foram aprendidas e ensinadas pelos outros. Isto era feito 
seguindo uma dieta muito cuidadosa, importante para muita gente, para poder entrar em contato 
com esses conhecimentos que surgiram ao longo da viagem de transformação. 

u'û kare kumûro 
banco de abiu jabuti 
u'û kare mi'rôpi  
cigarros de abiu jabuti 
u'û kare sãri 
suporte de abiu jabuti 
u'û kare wahâto 
cuia de abiu jabuti 
u'û kare wai ô'ari 
osso de abiu jabuti 
u'û kare we'tâ 
essência de abiu jabuti 
u'û karea 
abiu jabuti 
kare pakâ kumûro 
banco de abiu grande 
kare pakâ 
abiu grande 
 
No entanto pouca gente aprendia todas essas coisas, havia muito o que ser aprendido, 

por isso a divisão entre Baya, Kumu e Yai. Cada um se especializou em alguma coisa e assim 
dividiram o trabalho e a reflexão pra ajudar e manter a futura humanidade. 

 
Yohó wi'i (curuá) 
Logo que saíram daquelas ilhas pararam na boca do igarapé Curuá. Aqui Ye'pa Ô'akõhî 

disse: “nós não encontramos nosso grupo, vamos ainda adquirir um grande grupo”. Ele estava 
animando os pamîri masã. 

 
Patî wi'i (casa de espoco) 
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Aqui os pamiri masã se espalharam, como uma fruta de seringa que espoca e se espalha. 
Fizeram isso com vontade de ser gente. Então eles viram no pensamento o grande grupo de que 
Ye'pa Ô'akõhî falava. 

 
U'pimirô wi'i 
 
Kõré wi'i 
Aqui ficou o primitovo dos Arapaso (pino masã, dia'ri masã) que hoje estão em Loiro e 

Paraná-Jucá. Isso aconteceu porque ele ficou tocando com o bastão de ritmo dentro da Pamîri 
Yukîsii, o que deixou a todos aborrecidos. Por isso eles foram afastados da cobra canoa. 

Foi aqui que tentaram pela primeira vez organizar todos os miriã que haviam ganho ao 
longo da viagem, pois estava tudo desorganizado, mas ainda não conseguiram. 

 
Mumita wi'i (casa de cera) 
Aqui é a casa de cera de abelha, onde eles ganharam isso para a futura humanidade. Mas 

muita gente morre ali quando alaga, porque fica colado no redemoinho, é chupado pela cera. 
Ali os pamiri masã fizeram o experimento de pegar corpo de gente cera (mumi masã), mas não 
deu certo. 

 
Wetâ wi'i (redemoinho na boca do paraná) 
Eles chegaram aqui e estavam preparando tudo o que haviam conseguido até então. 

Estavam se pintando, preparando os ornamentos e enfeitando as flautas para virarem humanos. 
Tentaram pegar forma de gente-goma, wetâ masã, mas não deu certo. Aqui conseguiram o we'ta 
kumûro, banco de goma, para ser usado nos benzimentos. 

 
Wai mâa wi'i 
Aqui surgiu outro canto de kapiwaia, o wai mâa basá. Eles pararam e tentaram 

novamente organizar os miriã porã, e foi então que conseguiram. Os miriã porã ficaram 
organizados em pares, um masculino e um feminino. 

wai masã kumûro 
banco de gente peixe 
wai masã mi'rôpi  
cigarros de gente peixe 
wai masã wahâto 
cuia de gente peixe 
wai masã sãri 
suporte de gente peixe 
 
Yõ ka'pa (panela de cozinhar maniquera) 
Ye'pa Ô'akõhî colocou uma bacia de maniquera aqui para os pamîri masã. Assim surgiu 

este alimento para a futura humanidade. 
yõ'ka kumûro 
banco de maniquera 
yõ'ka wahâto 
cuia de maniquera 
 
Vendo como era bom, os pamîri masã fizeram outro kapiwaia, chamado Dikapaya. 

Depois fizeram o experimento de pegar forma de yõ'ka masã, gente maniquera. 
Até aqui os pamiri masã estavam cumprindo exatamente o que Ye'pa Ô'akõhî estava 

exigindo deles, seguindo todos os passos para se transformarem em humanos. 
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Yãkapa du'peopi 
Aqui foi criado outro canto de kapiwaia, que foi chamado to-ô kii basai pimanha. 
 
Wirô ka'ré wi'i (última subida aos céus) 
Aqui Ye'pa Ô'akõhî subiu aos céus com a sua mente. Ele sentou em seu banco e comeu 

goma e ipadu e reviu, em seu pensamento, toda a viagem de transformação para verificar o 
meio mais fácil de os pamîri masã adquirirem seu corpo e se transformarem em humanos. 
Depois ele voltou seu pensamento para baixo, novamente, e continuou pensando em tudo o que 
se passou, tudo o que juntaram, o que aprenderam, o que experimentaram, e continuou 
meditando sobre a forma de pegar um corpo humano. 

Enquanto isso os pamîri masã ficaram rodando na correnteza, para chegar no pe'ta wi'i. 
 
Ki'tiora wi'i (casa chocalho) 
Aqui eles encontraram o o chocalho de perna chamado Ki'tio. Aí também surgiu outro 

canto de kapiwaia, chamado kaio noma. Durante esse kapiwaia que usaram pela primeira vez o 
ornamento e experimentaram pegar a forma dele, ki'tiô masã. 

Depois dessa dança, Ye'pa masô disse: “vocês vão virar gente” olhem meu braço, meu 
fêmur, vocês vão pensar nisso e vão enteneder, e eu vou estar com vocês!”. Assim eles foram, 
mas ela não entrou no pe'ta wi'i, pois iriam usar miriã, que era proibido para as mulheres. Ela 
ensinou que iriam obter tudo o que precisavam com os fumos, os sucos doces, os bancos e todos 
os instrumentos que haviam conseguido até então. 

Aqui os pamîri masã refletiram sobre tudo o que havia se passado, no que estavam 
passando naquele momento e no que viria a acontecer, para entenderem tudo com clareza e 
calma. Em pensamento eles fizeram quatro vezes o processo de subir do fundo da água para a 
superfície, para entender bem. 

Antes de entrarem no Pe'ta wi'i eles não tinham forma, apenas inteligência, mas já 
falavam. Eram como pequenos tapurus da água. Ye'pa Ô'akõhî disse: “nós não estamos bem, 
estamos mal, vamos passar para esse mundo agora!”. Todos repetiram e concordaram: “vamos 
passar para esse mundo!”. 

Quanto estavam entrando, Ye'pa Masî pegou o karê pa'ka kumûro para se formar como 
homem. Todos repetiram o gesto. Isso iria integrar o corpo humano, todos iriam se formar como 
gente. Pegaram também u'û karé e todos os outros kumûroa e disse: “vamos sair desta ilha!”. 

ki'tió kumûro 
banco de chocalho 
ki'tió mi'rôpi  
cigarros de chocalho 
ki'tió sãri 
suporte de chocalho 
ki'tió wahâto 
cuia de chocalho 
 
Pe'ta wi'i (entre Ipanoré e Urubuquara) 
Aqui é a casa principal para os ye'pa masã. É aqui onde chegou a vida, quando os 

primitivos pegaram finalmente o corpo humano. 
Quando eles entraram Ye'pa Ô'akõhî ficou olhando para ver quem sairia primeiro, qual 

seria sua melodia, qual seria sua pessoa. Estava tudo previsto, já tinham pensado em tudo antes, 
tinham tudo o necessário mas ainda faltava aparecer o primeiro. 

Para os pamîri masã era muito difícil pegar forma humana nesse buraco. Voltaram em 
pensamento para o início da jornada, subiram novamente aos céus, meditando em como iriam 
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se montar como humanos. Quando eles desceram falaram para Ye'pa Masô que queriam pegar 
forma mas não conseguiram. Ela respondeu: “tem meios de vocês conseguirem! Peguem as 
miriã, todos os enfeites que vocês conseguiram, peguem seus kumûroa e todos os instrumentos. 
Com toda essa zoada vocês vão se transformar”. Ela cantou yuhusehé (canto da baya feminina) 
e repetia “peguem forma meus netos!”. 

Aí eles pegaram todos aqueles instrumentos, bancos, sucos, enfeites e falaram: “ãyu'u 
(tá bom)! Nossa avó já cantou, mostoru como fazer com seu braço e seu fêmur, então vamos!”. 

Ye'pa Ô'akõhî começou a escutar, do lado de fora, um barulho pequeno, bem ao longe, 
vindo do fundo do rio. Era a zoada dos instrumentos. E ele se perguntava “quem será que vem?”. 

Nisso um já foi surgindo. Era Baró, um pássaro, que não tinha nada a ver. Ye'pa Ô'akõhî 
percebeu que não era um deles e pisou no pássaro, fazendo ele entrar novamente no buraco. Na 
verdade era ancestral de um grupo dos ye'pa masã, Nuhirô, que ficou com a cabeça achatada. 
Era para ele sair por último e se apressou, teve que voltar e esperar os outros saírem. 

Outro som foi surgindo, era um di'ti, e eram Doethiro e Yupuri que vinham saindo, esse 
era o som do miriã que eles trouxeram desde diâ morera wi'i. Eles vinham se manifestando com 
os instrumentos e em sua ordem de nascimento já estava inscrita a hierarquia dos grupos. Era 
um barulho muito bonito, cujo som chegava muito longe. Doê e Kimaro Yai'oã saíram em 
seguida... eram os únicos fortes. Ye'pa Ô'akõhî ficou satisfeito. Eram eles mesmos que deveriam 
sair primeiro. 

Depois todos os outros iam saindo, mas ainda não tinham força: pareciam caranguejos, 
aranhas. Alguns tentavam levantar mas caíam, eram pequenos e se arrastavam. 

Todos disseram “nós estamos aqui agora”. Ye'pa Masî portava um yaigi de quartzo (i'ta 
wiseri yaigi). Essa era a força deles, representando tudo o que juntaram nas outras casas. Ye'pa 
Ô'akõhî deu a essa casa o nome de pe'ta wi'i, casa do surgimento, do início. 

Foram e se juntaram numa praia, bi'pira, onde todos tentavam se levantar. Alguns caíam, 
outros se arrastavam, mas todos se juntaram aí. 

 
I'yãa wi'i (casa de pinu-pinu) 
Seguiram para cá e encontraram o pinu-pinu para benzer, ter mais força e conseguirem 

ficar de pé. Eram de vários tipos, sũku-pûri, biki yã-a entre vários outros. 
Doethiro, Yupuri, Doê e Kimaro Yai'oã benzeram a todos eles, para que ficassem fortes, 

para que conseguissem suas forças. Todos foram benzidos. 
Por ali ficaram os primitivos dos Pira-Tapuia: Kenani, Bu'sani e Sõ'akahâ, os três 

irmãos, por sua própria conta. Com os Ye'pa Masã continuaram ainda os Wanano, os Tuyuka, 
os Hupdah e os Desana. 

 
Bu'pumi (lugar de zarabatana) 
Wĩri wi'i (casa preguiça) 
Nesta casa eles fumaram wĩri mi'rôpi, cigarros de preguiça, e tentaram melhorar a forma 

que tinham pegado tomando corpo de preguiça, wĩri masã. 
 
Wa'pi wi'i (Cunuri) 
Neste lugar experimentaram a forma de wa'pi masã, gente cunuri, para melhorarem. 

Aqui também comeram ipadu. 
 
Bu'ú wi'i / Bu'ú pino wi'i (casa de cobra, Urubuquara) 
Viram, de longe, a cobra tucunaré, que queria acabar com todo esse grupo de gente que 

vinha subindo. Eles recuaram para um igarapé chamado Urubú, até yu'ka mâa, laje de urubu, 
onde tentaram se formar como gente-urubu para se esconder. No fim do povoado atual de 
Urubuquara tem um cemitério e, logo atrás, um terreno bonito onde eles ficaram. Eles disseram 
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“o bicho quer nos comer, temos que esperar para ver o que vamos fazer”. Eles ficaram um 
tempo naquele lugar, em refúgio, fumando seus cigarros. Onde as cinzas caíram hoje é uma 
terra muito boa para plantar. Depois de um tempo resolveram que tinham que ir embora e foram 
beirando a margem até chegar no igarapé taâ putiya. 

 
Taâ putiya wi'i (casa capim rabo-de-cavalo, igarapé Ukuta, perto do porto de 

Urubuquara) 
Aqui eles também pararam por um tempo. Ali também ficou uma terra boa, fértil, por 

causa das cinzas do cigarro que eles fumaram. Depois eles entraram novamente na Pamîri 
Yukisîi e subiram o paraná. Viram que tinham piranhas enormes logo acima e decidiram entrar 
por outro igarapé. Aqui eles usaram os seguintes instrumentos: 

karé pahaka koó wahâto 
cuia de suco abiu grande 
di'ta mi'rôpi  
cigarros terra 
sa'î mi'rôpi  
cigarros de anujá (peixe) 
paâtu we'ta 
ipadu 
paâtu we'ta mi'rôpi  
cigarros de ipadu 
po'ka weta 
goma de farinha 
ohô'ka weta 
goma de milho 
i'pisika weta 
goma de …. (fruta?) 
po'ka di'á weta 
goma da pura farinha 
isso tudo lhes deu suporte de força 
wa'ari mi'rô 
cigarro de viagem 
wa'ari kumûro 
banco de viagem 
wa'ari weta 
“goma” de viagem 
wa'ari wahâto 
cuia de viagem 
 
Ehuya wi'i (igarapé timbó) 
Aqui ficaram e fizeram muitos benzimentos fumando cigarro, é também um lugar com 

muita terra boa para plantar. Logo pensaram que deveriam sair e ir para o lugar que lhes era 
destinado, mas sabiam que se fossem pelo rio as piranhas gigantes poderiam devorá-los. 
Tentaram pegar forma de passarinhos, mas não deu. Pegaram forma de morcego grande (o'sô 
pakarã) e, com essas asas, conseguiram voar. 

 
O'sô pakarã wi'i (casa de morcego grande) 
Aqui eles vieram pousar e conseguiram passar das piranhas. Mas viram que não dava 

pra prosseguir viagem porque tinham deixado a canoa Pamîri Yukisîi para trás. Ye'pa Masô 
também tinha ficado, sentada na canoa. Eles benzeram para que Ye'pa Masô e a Pamîri Yukisîi 
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diminuíssem, para que ficassem leves de modo a poderem ser carregados. Assim, usando um 
yaigi eles ergueram as duas e puxaram para onde estavam. 

 
As casas a seguir são lugares criados e nominados pelos Diroâ, quando foram matar os 

Yai Masã. Os Pamîri Masã apenas passaram por esses lugares, mas não pararam na maioria 
deles. 

Yari wi'i (São Francisco) 
Bopê wi'i 
Boraro wi'i 
Naĩma wi'i 
Bikô wi'i (casa de tamanduá, em frente ao sítio de Marabitanas) 
Wĩ'ró wi'i (casa de vento) 
Ye'bari wi'i (Jibari) 
Ô'akihî wi'i 
Wi'i tuhiro wi'i 
Yurika wi'i (em frente ao sítio de Loiro) 
Kõmaki wi'i (Loiro) 
Aqui os Pamîri Masã pararam apenas tempo suficiente para conseguir o enfeite sio 

ya'pû. 
Muhipu wi'i 
Pakãro wi'i  
Diâ po'sa yihîro (Paraná-Jucá) 
Umuyã koô 
 
Neste momento eles viraram e entraram no igarapé Japu, pois pensaram que esse lugar 

seria mais importante. 
Poharâ wi'i (cabeceira do Japú, lugar importante para os Hupdah) 
Emô wi'i 
Da'sia wi'i 
Po'sara wi'i (perto de Santo Atanásio) 
Yimiti wi'i (casa de patauá) 
Ye'sei wi'i (Santo Atanásio) 
Mioyã wi'ise tori (esta casa e a próxima eram para serem as casas dos Hupdah) 
Oasaha wi'ise tori 
 
Então eles voltaram para o rio Uaupés 
Moã wi'i (casa sal) 
Aqui é o lugar dos Nuhirô, o grupo do pássaro apressado que foi pisado em pe'ta wi'i, 

atual grupo de Juquira, que fazem parte dos Ye'pa Masã. 
Aqui os pamîri masã experimentaram pegar forma de gente sal, moã masã, depois 

seguiram viagem. 
 
Sẽra wi'i (laje de abacaxi) 
Bo'tea wi'i (Aracú Porto) 
Mahã pooari wi'i 
O'pê wi'i 
Wai peri wi'i (casa das piracemas) 
Ĩré wi'i 
 
Da'siatu wi'i (casa das puçangas) 
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Aqui foi o lugar onde eles acharam da'siatu, uma erva do mato que serviria para usar 
como se fosse perfume, deixando um cheiro muito bom. As mulheres usavam muito para ter 
amizade, coleguismo, para não terem inveja delas. Também atraía os homens. 

 
Wai'tu wi'i (bará feminino) 
Aqui foi onde eles encontraram wai'tu, um outro tipo de erva do mato que também 

serviria para usar como se fosse perfume, para ter amizade, coleguismo e para atrair os homens. 
Quando um rapaz que não se preparou com benzimentos cruza com esse cheiro tem dor de 
cabeça, fica com preguiça de trabalhar. Existe remédio para não ser afetado pela erva. 

 
Wihiõ wi'i (perto da Ilha São João) – história dos Diroâ, de antes dos Pamîri masã 
Di'pari wi'i (casa do peixe Arari-Pirá) 
Wapî no'pĩyõa (forquilha de cunuri) 
Wa'ku wi'i (casa de verruga) 
i'tã nuhuro wi'i (casa de besouro) 
Õma yãa pi'to wi'i (igarapé Juí) 
We'ki iseya (gordura da anta; Igarapé Anta) 
Bu'u wahara wi'i 
Sẽ'a bará wi'i 
Wee'ya pi'tô (ao lado da missão) 
Kõré yõa (igarapé entre Santa Maria e São Pedro) 
 
Akô sẽ'rẽro wi'i (casa da encruzilhada) 
Aqui ficaram os Tuyuka. Eles devem saber melhor esta história. Aqui foram utilizados 

os seguintes instrumentos: 
akô sẽ'rẽro kumûro 
banco de encruzilhada de águas 
akô sẽ'rẽro wahâto 
cuia de encruzilhada de águas 
akô sẽ'rẽro mi'rôpi  
cigarros de encruzilhada de águas 
 
Mumi'ta wi'i (casa de cera de abelha) – a partir daqui começa Iauaretê. 
Kapiâ wi'i (casa de própolis) 
 
Biâ porã wi'i (casa de formigas) 
Aqui fizeram a experiência de pegar forma de formigas, biâ masã. 
 
Ka'ĩ pá 
Aqui o Ye'pa Masî preparou cigarro, mas não fumou. Então ele pediu para que a Pamîri 

Yukisîi encostasse e desceu junto com o primitivo dos Wanano, Kótiria, que vinham em outra 
canoa mais atrás. Ficou a marca em uma grande pedra, bem na cachoeira de Iauaretê. Os Pamîri 
Masã desembarcaram várias mercadorias no lugar, quem for lá pode ver as marcas até hoje. 
Depois combinaram para continuar subindo. 

 
Ãriro wi'i 
Wa'só sõara wi'i 
Yama wi'i 
Botéa wi'i 
Oá wi'i 
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Yése wi'i (Taiaçu) – outra história ligada aos Diroâ, os Pamîri Masã passam só olhando. 
Ne'yã pi'tô (boca do Miriti) 
We'kô wi'i 
Wami wi'i (sítio Umari) 
 
Bií yõa (sítio Piranha Ponta) 
Aqui foi aberto o canal vaginal da mulher. 
 
Mõa yãa pi'tô (atual Santa Rosa) – aqui tem história importante para os Tariano. 
Akê nikinĩ 
Ya'ko Ka'sari 
Mumi wi'i (casa de mel) 
Bii wi'i 
Wihi wi'i – aqui os primitivos Tariana voltaram da cachoeira de Uapuí. 
Katâ wi'i (sítio de Cuyubi) 
Yimi wi'i (sítio Bacaba, na Colômbia) 
Yoari wi'i (casa grande) 
Mahã wi'i (sítio Arara Ponta) 
Bo'tea wi'i (sítio Aracu) 
Ahâ wi'i (ilha de Inambu) 
Wa'pi wi'i (Cunuri) 
Sa'pó wi'i (enseada de espuma) 
 
Moã wi'i (Caruru) 
Aqui Ye'pa Masî disse para os Wanano: “vocẽs estão fazendo molecagem atrás da gente, 

é melhor akabi (irmão menor) ficar por aqui”. A partir desse momento eles se consideraram 
como irmãos e não poderiam se casar entre si. Eles ficaram ali, nesse lugar chamado de 
“cemitério”. Desde Aracú até Santa Cruz é terra dos Wanano. 

 
Simitera wi'i 
Bika-pé 
Mimi wi'i 
Ewi wi'i 
We'ki wi'i (casa anta) 
Isó moã (sítio Jacaré) 
Ya'pĩ wi'i (sítio Jutica) 
 
Bo'reu ku'sá (estirão no rio Uaupés) 
Foi aqui que eles deixaram os Api Kerii, pessoal do Umari, que hoje tem sobrenome 

Penteado. 
 
Wa'sori wi'i 
Foi aqui que os Bayaroa Porã (família Ferreira) ficaram. Antes de ir fizeram um ritual 

de iniciação e deram surra com varinhas uns nos outros. Depois os Pamîri Masã partiram. 
 
Wĩ'sõ wi'i (sítio Tiririca) 
Merê wi'i 
Yimi wi'i (ponta de patauá) 
Makõe wi'i (Cachoeira ed Pacú, Querari) 
Sõ'ari wi'i (Querari) 
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Bopê wi'i 
Sẽra wi'i 
Boó poewa 
 
Wetâ wi'i (casa de goma, Vila Fátima, na Colômbia) 
Aqui os pamîri masã pediram novamente goma para a Ye'pa Masô, para juntar ao que 

eles já tinham, para pintar miriã. Essa é uma casa Baserikó wi'i, uma casa muito importante 
para quem sabe benzer. Ali tem …........ que os benzedores usam. Eles podem contar melhor 
essa história. 

 
Kã're wi'i 
Outra casa Baserikó wi'i, casa de benzimento. É uma casa de coisas doces para reanimar 

os enfermos. 
kã're kumûro 
banco de abiu 
kã're mi'rôpi  
cigarros de abiu 
kã're sãri 
suporte de abiu 
kã're wahâto 
cuia de abiu 
 
Ehû wi'i 
Bu'u wi'i 
 
Yesê wi'i (Taiaçu) 
Aqui ficou a Pamîri Yukisîi dos Wanano, todos os que restavam ficaram ali. Atualmente 

quando vamos passar com canoa por ali parece que moleques waî-masã seguram. É aqui que 
termina o terreno dos Wanano. 

 
Poapa wi'i (casa principal; Santa Cruz, no Uaupés colombiano) 
Aqui os Pamîri Masã conseguiram reunir todos os elementos que obtiveram na viagem 

para usar nos bbenzimentos: todos os kumûro, mi'rô, ipadú, po'ka we'ta e outras coisas doces 
de fortalecer heri porã. Aqui fizeram uma reflexão para ver se estava bom ou não e para usar 
todas essas coisas doces quando fosse o momento. Por isso é também uma Baseriko wi'i. 

u'û karé akó tõri 
suco de abiu jabuti 
i'pisika karé 
...(fruta) 
karé akó tõri 
suco de abiu 
karé pahaka 
abiu grande 
ye'pu paka-sé akó tõri 
suco de … (fruta tipo cucura) 
pi'kâ akó tõri 
suco de …. (fruta tipo cucura) 
yapi akó tõri 
suco de … (fruta bem doce, do mato) 
yapi daiase akó tõri 
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suco de … (fruta bem doce, do mato, do tipo um pouco pequeno) 
Aqui é usado principalmente na formação dos nascidos, para dar nome de benzimento, 

reforçar espírito, dar força de vida e caminho de vida. 
Depois de refletir, Ye'pa Masi pegou seu Pamîri Yaigi e levantou para ver se estavam 

no rumo certo. Mas ele indicou que já tinham ultrapassado o lugar. Então ele disse para os Ye'pa 
Masã que eles já tinham passado o lugar da chegada deles, o lugar que Ye'pa Ô'akõhî havia 
indicado para eles. 

Enquanto faziam isso chegou o primitivo dos Kubeo e Ye'pa Masî ficou surpreso. Disse 
“o que você está fazendo aqui?”. O primitivo Kubeu disse que ali era terra deles, que já haviam 
ficado para trás antes e que os Ye'pa Masã deveriam sair. Ye'pa Masî perguntou de onde eles 
vinham e eles responderam que vinham de Su'tiro wi'i. Então eles foram visitar para ver como 
estava. Depois da visita decidiram retornar. Ye'pa Masî pensou que deveria ser um rio que 
haviam passado.  

Para voltar pegaram asa do morcego novamente, voaram e encostaram numa pedar ada 
cachoeira de Iauaretê, osó páti, pedra do morcego, já na corredeira da boca do rio Papuri. Então 
Ye'pa Ô'akõhî disse “já estão entrando! É por aí!”. Os Ye'pa Masã seguiram viagem seguindo 
o Papuri. 

 
O'sô paa (cachoeira de morcego) 
 
Pupii mu'u 
Aqui os Ye'pa Masã encontraram uma palmeira Paxiúba muito grande. Eles pararam e 

cortaram. Ye'pa Masî veio de Aracapá para preparar as miriã desses pedaços. 
 
Ehu Dikari 
 
Di'ta sõ'apé 
Aqui tem pedras no formato de jurupari, é um lugar de fazer festa. Aqui se encontra 

argila amarela para preparar e enfeitar jurupari. 
 
Waú wi'i (casa do macaco zogue-zogue) 
Yukisi yoã (ponta canoa) 
Õ'tô – aqui vivia um monstro que foi morto pelos Diroâ 
Pamô wi'i (casa tatu) 
Wi'sõ wi'i (casa tiririca) 
Ba'tí bu'í (sombra da árvore de japurá) 
 
Wahâto wi'i (casa cuia) 
Aqui os pamîri masã conseguiram cuias para usarem no dia em que virassem humanos 

plenos, após a iniciação, tocando jurupari. 
 
Ba'pâ wi'i (casa de sabiá) 
O sabiá que morava aqui ia tocar jurupari na iniciação. Ele queria cantar a noite toda 

mas viu as mulheres e desanimou. 
 
Tuhuã wi'i (casa do sapo Tuhuã) 
Aqui morava um sapo Tuhuã, que também ia tocar jurupari na festa. Ele também 

desanimou quando viu as mulheres. 
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To'ke wi'i / Amõ yeri wi'i (casa de enfeite / casa de ensinamento, instrução, preparação; 
Aracapá) 

Aqui era para acontecer a primeira iniciação. Ye'pa Ô'ãkĩhî disse para prepararem uma 
festa, que ele ia convidar todos os povos indígenas de todos os lugares para participarem. Ele 
ordenou aos dois rapazes que iam ser iniciados para que fossem tomar banho logo cedo, 
enquanto as irmãs ficavam fazendo caxiri. Os rapazes ficaram dormindo e não foram, então as 
moças disseram “pai, nossos irmãos não foram tomar banho, então a gente vai lá no porto, tomar 
banho e lavar o cumatá”. 

Ye'pa Ô'ãkĩhî tinha falado para os rapazes que ele havia preparado algumas cascas de 
paâ pu'aké que usa como sabonete para lavar o corpo, mas na verdade ele estava se referindo 
aos Miriã que era para eles encontrarem lá e aprenderem a tocar. As moças tinham ouvido, 
então quando elas chegaram no porto foram procurar o sabonete. O Miriã se escondia das 
mulheres, atrás de uma árvore …., cujo tronco é cheio de reentrâncias. A irmã mais velha 
procurava em um lado da árvore e o miriã se escondia do outro lado. Então a irmã mais nova 
falou “vamos fazer assim, você vai por um lado da árvore e eu vou pelo outro”. O Miriã ainda 
tentou se esconder nas reentrâncias do tronco mas já não tinha mais como: as mulheres o 
encontraram. 

Elas ficaram empolgadas e começaram a tentar tocar o Miriã, que era o macho do par. 
Porém elas não conseguiam tocar porque não sabiam soprá-lo. Fizeram todo tipo de coisa com 
ele, colocando em todos os orifícios do corpo na tentativa de tirar algum som, mas nada dava 
certo. Logo foram chegando os convidados. Primeiro chegou o Pescado, que ficou muito 
irritado com o fato de estarem as mulheres ali e começou a ofendê-las, chamando-as de 
“mulheres fedorentas”. Elas não gostaram e lhe jogaram pedras na cabeça. Logo em seguida 
veio o Acará, que também se irritou e as ofendeu, levando também pedradas. É por isso que 
esses peixes hoje em dia têm pedrinhas dentro da cabeça. Pouco depois chegou o pato que 
também ficou muito irritado ao ver as mulheres com o jurupari e as chamou de “fedorentas”. 
Elas jogaram pedra nele, acertando o rabo, que ficou achatado como é até hoje. 

Enfim chegou o jacundá, que não se enfureceu com a presença das mulheres. Pelo 
contrário, ele encontrou o outro Miriã do par e começou a soprar, tirando um som lindo. Assim 
as mulheres viram como fazia para tocar o jurupari. Por isso o jacundá ficou com a boca 
arredondada, de tanto tocar. Assim as mulheres começaram uma festa, tocando jurupari e 
fazendo uma baita zoada. 

Quando os irmãos acordaram e viram que as mulheres tinham pego os jurupari eles 
ficaram furiosos. Tentaram de várias maneiras recuperar os Miriã e seguiram as mulheres por 
vários lugares. Em Ahû Bu'upi, no sítio Patos, o irmão mais velho benzeu e criou vários tipos 
de pimenta e deu para o irmão mais novo morder. Foi assim que surgiram as pimentas. 

kurâ biâ 
pimenta kurâ (fruta do mato) 
akó biâ 
pimenta d'água 
ewi biâ 
pimenta de argila amarela 
parori biâ 
pimenta com formato de banana (parô) 
awî biâ 
pimenta agulha 
musĩro biâ 
pimenta do gafanhoto noturno 
bu-úsi'ta biâ 
pimenta cutia chata 
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umuyĩra biâ 
pimenta japô preto 
etoa-po'a biâ 
pimenta cubiu miúdo 
wa'sorĩ biâ 
pimenta de caniço 
borarô biâ 
pimenta curupira 
bo'rê biâ 
pimenta tabatinga 
ĩroyâ-a biâ 
pimenta urucum 
 
As mulheres foram fazendo festa e transformando em mulheres vários passarinhos que 

tinham sido atraídos pelo som das flautas. Logo eram muitas mulheres, todas enfeitadas e 
bonitas fazendo festa, com gente de todas as etnias lá. Só que ninguém estava instruindo, elas 
apenas faziam festa. 

Então ele inventou o pássaro wai-wai'o, pássaro que faz trovoada. Com o som da 
trovoada ela fez todas as mulheres ficarem atordoadas, todos os bichos que tinham se 
transformado em mulheres caíram e desmaiaram, apenas as duas irmãs ficaram de pé. A irmã 
menor escondeu o instrumento, soltando no chão. Já a mais velha fugiu com o jurupari, e o 
irmão mais velho foi atrás dela. Até que num ponto ele a alcançou, em O'sarapi. Ele tentou 
pegar o jurupari mas ela sentou e o escondeu no meio das pernas e foi se contorcendo para não 
deixar ele pegar. Assim o Miriã entrou na vagina dela. O irmão mais velho viu e a agarrou e 
derrubou ali mesmo. Foi assim que surgiu o sexo. 

 
Patú wi'i 
Ka'rẽ paa 
Ita sirirapi 
Mirõ wi'i 
Ewi wi'i 
Doêra wi'i 
Nesta altura entraram no Maku paraná e subiram direto até as cabeceiras. 
 
Dihiari wi'i / Kã'rekô wi'i (casa de melancolia / casa de suco de frutas doces) 
Nesta casa Ye'pa Ô'akõhî pretendia dar um alimento para os pamîri masã não morrerem 

nunca. Ele ordenou que a notícia fosse divulgada para todas as etnias que os ye'pa masã haviam 
deixado nos lugares anteriores. Assim, todos vieram. 

A comida ia ser distribuida durante a noite e tudo tinha que estar pronto a tempo, tinham 
que preparar bem a casa, os enfeites, para que tudo estivesse muito bonito. Ye'pa Ô'akĩhî pediu 
que fizessem um bastão yaigi, uma cangatara e carajurú para pintar a face de Doethiro. As 
pessoas que foram escolhidas para fazer esses objetos todos eram os primitivos dos Desana, um 
pai e dois filhos, cada um ia fazer uma coisa. O pai ia fazer o yaigi, o filho mais velho ia fazer 
a cangatara e o filho mais novo ia fazer o carajurú. 

O filho mais velho estava pegando penas para fazer a cangatara e escutou os passarinhos 
comentando que a mulher dele o estava traindo com seu irmão mais novo. Era o pássaro Na'tã-
tia que falava. Ele ficou desconfiado e resolveu ir ver o que acontecia. Ele fez benzimento para 
tomar forma de um pássaro e foi no alto de uma árvore perto de onde estava seu irmão mais 
novo preparando o carajurú para observar. 
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Ele viu que logo chegou a mulher dele e começou a provocar o irmão dele. O rapaz dizia 
para ela se afastar porque ele estava fazendo uma coisa importante que tinha sido pedida por 
Ye'pa Ô'akĩhî, mas ela respondeu dizendo que quando ela estava na roça ele não deixava ela 
trabalhar e ficava provocando. Assim, ela encostou a vagina no rosto do rapaz, que foi e fez 
sexo com ela. O seu irmão mais velho, escondido na árvore, ficou furioso e pegou sua 
zarabatana e preparou veneno e disparou, matando o rapaz. 

No fim da tarde, quando era para estar tudo pronto, ficaram esperando o rapaz com o 
carajurú, mas ele não aparecia. Seu pai ficou preocupado e foi atrás dele e o encontrou já morto. 
Ele fez benzimento para ressussitá-lo e disse “vamos, vamos para a festa”. Mas o filho não 
gostou, ele disse “não, pai. Todos vão me chamar de diabo se me virem assim. Vão dizer que 
eu estou morto, que não posso estar lá” e o velho dizia que não teria problema, que isso não iria 
acontecer, e o jovem foi com ele. Mas logo um pássaro começou a cantar “olha lá o diabo, olha 
lá o morto que está andando”. O jovem ficou muito triste e disse para o pai: “olha, pai, eu disse. 
Já estão me chamando de diabo” e caiu morto novamente. O velho tentou ressussitar o rapaz de 
novo mas não conseguiu. 

Foi assim que aconteeu a primeira morte entre indígenas, o primeiro assassinato. Assim 
Ye'pa Ô'akĩhî não mais distribuiu o alimento da imortalidade entre os indígenas. Apenas os 
insetos e as cobras, que haviam entrado na casa da festa pelas frestas da parede enquanto os 
Pamîri Masã ficavam esperando, comeram daquele alimento. É por isso que nós hoje morremos 
enquanto os insetos e as cobras trocam de pele, se rejuvenescendo. 

wâtiã daha-sehé wahâto 
cuia de repouso das almas 
wâtiã mi'rôpi  
cigarros de espírito dos ancestrais 
wâtiã dahari wetâ 
goma de repouso dos espíritos 
 
 
Po'saya ka'á 
Aqui ficaram os Hupdah. Saíram do igarapé e voltaram ao rio Papuri. 
 
Yehê u'ka wi'i (casa da pluma de garça) 
Aqui os pamîri masã desembarcaram e fizeram uma experiência em pensamento de 

como seria a divisão dos grupos dos ye'pa masã. Foi aqui que ficaram, também, os Desana, de 
modo que só seguiram viagem os Tukano.  

Este lugar também é conhecido como ka'rãkô wi'i, casa de leite, onde no benzimento 
são referidos os seguintes instrumentos: 

ka'rãkô wahâto 
cuia de leite 
ka'rãkô kmûro 
banco de leite 
ka'rãkô mi'rôpi  
cigarros de leite 
ka'rãkô sãri 
suporte de leite 
 
Buu wi'i (casa cutia) 
Diâ yo'a wi'i (casa das ariranhas; Teresita, Colômbia) 
Ka'rã wi'i 
Ka'sã wi'i 
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Buti wi'i 
Yo'só wi'i 
Doê wi'i 
Mi'sî wi'i 
Ãyã wi'i 
 
Tendo chegado até aqui eles novamente subiram aos céus em pensamento, até Wĩ'ro 

kã're wi'i, revendo tudo o que tinham feito até então, vendo todas as pessoas que haviam surgido 
e os lugares em que elas haviam ficado. Desceram novamente e entraram no igarapé Turi. 

 
Tiô wera wi'i (casa de reflexão) 
Nesta casa, que é a casa de refletir, de imaginar e aprimorar todas as coisas. Aqui 

Doethiro, que também tem o nome de Ye'pa Masî, se aterrou. Ele simplesmente ficou parado e 
se uniu à terra a qual todos os ye'pa masã são ligados, como diz o seu próprio nome. Este ficou 
sendo o túmulo perpétuo de Doethiro. 

 
Wa'pú wi'i 
Aqui Yupuri se aterrou, do mesmo modo que Doethiro havia feito. Este ficou sendo seu 

túmulo perpétuo. 
 
Wa'ura wi'i (Santo Antanásio) 
Aqui ficou Doê, da mesma maneira que Doethiro e Yupuri antes dele. Ficou apenas 

Kimaro Yai'oã para prosseguir a viagem. 
 
Masã Ma'mi nîã ki'rê 
 
Moãra maã wi'i é o lugar que foi destinado para os yepâ masa dos dois primeiros grupos. 

Foi por esse motivo que os ancestrais que foram gerados por meio da saliva de Ye'pa Ô'akõhî 
chegaram e se estabeleceram. Os primeiros ancestrais ficaram em quatro lugares diferentes – 
Tiô wera wi'i, Wa'pú wi'i, Wa'ura wi'i e Moãra maã wi'i, os túmulos permanentes de Doethiro, 
Yupuri, Koê e Kîmaro Yaî Õ'â, respectivamente. Estes são lugares muito importantes para os 
ye'pa masa, que são conhecidos pelo apelido de tukano. Deste ponto em diante os ancestrais 
ye'pa masa se dividem e esta história é importante para que todos saibam a qual classe e gurpo 
pertencem. 

Doethiro, Yupuri-imisehe yuru-kaha, Doê e K’imaro Yaî-oã, são estes os ancestrais e a 
lembrança dos Ye’pa Masã, que nos dias de hoje são chamados Tukano. Estes são os que vieram 
na Cobra-Canoa, Pamiri Yukisi, o mais novo dentre seus irmãos. O K’imaro Yaî-oã teve filhos 
e filhos, dez ao todo, e então passou por um período em que não teve filhos. 

Yupuri Mase'yurucá foi o primeiro filho de Kîmaro Yai'oã e seu irmão Se'ripihi era o 
segundo. Eles eram os mais considerados entre os filhos. Os outros filhos homens foram 
Doethiro, Ye'oa Surĩ, Doê Kumu, Iyã-huri, We'sémi, ahũ e depois Bu'u, Su'ĩ, Kimaro e por 
último Akito. As filhas mulheres foram nomeadas, segundo a ordem de nascimento, Ye'parió, 
Iyĩgo, depois Yu'sió, Du'higó, Ohó e Pirõ, também Dipó Yeti e por fim Yu'ukó. Não se sabe 
quanto tempo viveu o Kîmaro Yai'oã, dizem que viu até a vigésima geração de seus filhos. 
Yupuri Mase'yurucá teve também vários filhos, sendo os principais também chamados Yupuri 
e Se'ripihi. 

Os filhos percebiam que a casa em que vivam era muito pequena, não era suficiente para 
tanta gente. Então Yu’puri se afastou do pai e os alguns irmãos mais jovens foram junto com 
ele, mas, notando o jeito do irmão, se afastaram. 
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Então o pai resolveu conseguir outro filho. Assim ele benzeu a mulher, pois ambos já 
estavam muito velhos para terem criança, e tiveram outro filho, ao qual foi dado o nome de 
K’imaro. Nessa mesma época o neto de Yu’puri, Seripihi, foi morar com o avô K’imaro Yaî’oã, 
e foi aprendendo muita história e benzimentos, a maneira de se comportar e aprimorar, o que o 
avô previa para o futuro, danças e modo de viver. 

Passou-se um tempo, K’imaro Yaî’oã estava muito idoso e se aterrou à vista de todos. 
Seripihi, como sabia divertir as pessoas e fazer festas, convidava aos irmãos que moravam em 
wapú ba’agari u’tu. o Yu’puri também convidava o irmão, porém Seripihi não ultrapassava os 
limites dos terrenos. 

Eles então se estabeleceram, fazendo festas e animando, vivendo em malocas separadas 
em wa’pu wi’î e buu-sihia wi’i e se visitavam uns aos outros. Resolveram pegar enfeites de 
outros grupos, como os Si’iroa, Eruria, os Pa’lẽroa dos Tuiucas. Eles andavam brigando e 
assaltando e conseguiram enfeites. 

Um tempo após K’imaro Yai’oã ter se aterrado ele se transformou em onça e vagava 
pela região. Os Oyé pensaram, “o nosso avô não está bem, vamos matá-lo, flechando”. E assim 
fizeram, o mataram, cozinharam a cabeça da onça e arrancaram os dentes, mataram mais catitu 
e também extraíram seus dentes, e então fizeram um colar com eles. Então deram para Seripihi, 
o irmão mais velho, se ornamentar e dançar. Porém os demais disseram entre si, “Seripihi está 
maluco, está abusando, desprezando o nosso ancestral, usando seus dentes como enfeite”. Eles 
até então não tinham enfeites, nem os Oyé, se enfeitavam com penas de galo pintadas para as 
danças. Foi assim que surgiu o colar que os Oyé usam até hoje. 

Com o tempo o número de pessoas foi aumentando, assim como os instrumentos 
“jurupari”. Já estavam usando terrenos para roças, habitando os cantos do território, enquanto 
no centro estavam os primeiros. E desta forma, mais e mais grupos se juntavam: tu’uro, di’iri, 
e outros irmãos novos: Akito, Paapera, Iremiri, Sa’uuro. O lugar principal eram os terrenos de 
Wa’pu wiaké e Bu’usihia wiaké, que é dos ye’pâ-masã, pamiri-masã. É este o lugar onde os 
mais novos iam conhecer e saber de onde tiveram seu avô, quem foi e como se chamou. Deste 
lugar os ancestrais viviam tratando e amando, benzendo as crianças e curando as enfermidades, 
este foi nosso começo. 

 
Seripihi, neto de K’imaro Yai’oã, morava junto com K’imaro, o ancestral dos K’imaro 

Porã, onde era a maloca dos ancestrais. Assim, tendo convivido com o avô, ele aprendeu muita 
coisa: cantos, danças, benzimentos e maneiras de organizar a casa e a vida. Ele era mais 
preparado que seu irmão mais velho Yu’puri. Isso gerava muita raiva no irmão mais velho, que 
não aceitava que um inferior fosse melhor que ele. “Quem te ensinou tudo isso?” perguntava 
ele, ao que Seripihi respondia “Para mim, quem ensinou foi meu avô, não foi outra pessoa. 
Você não morou com ele, nem o amou. Eu, sim, vivi e morei com o avô, sei o bastante para 
ajudar os outros, o modo de acompanhar nas danças, modos de defesas e tudo o mais”. Assim 
eles se tornaram inimigos.  

Certo dia marcaram uma festa com os juruparis, na maloca de Seripihi. Yu’puri chegou 
com todos seus irmãos menores, cunhados, primos, filhos e netos. No dia marcado, Yu’puri 
chegou no local, Bu’usihia pi’to (boca igarapé). Assim iria acontecer a iniciação dos netos, que 
moravam em Mosquitos. Era cedo, seis horas da manhã, o Seripihi já estava pronto para receber 
o irmão. Tinha preparado os enfeites e todo o lugar. Assim, cumprimentando, disse “irmão, te 
aguardei segundo seu comando e mandei preparar bebida de caxiri e fiz o que você pediu e 
mandou” e logo foram cantar e dançar. Depois sentaram e tocaram ...(tipo de flautas?), fumaram 
cigarros e resolveram cantar e dançar de novo.  

Yu’puri falou aos demais “como eu os convoquei, vamos dançar” e assim Seripihi disse 
“Você, irmão, que é superior, nesta casa és maior e mestre, descendente primeiro dos Pamiri-
masã...” ele foi exaltando Yu’puri utilizando os palavreados rebuscados e todo seu 
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conhecimento de Baya (cantador), com uma voz poderosa que era ouvida de muito longe, pois 
ele sabia todos os benzimentos para aumentar a potência da voz e deixá-la bonita. Mas isto não 
agradou nem um pouco a Yu’puri, que se sentiu humilhado pela demonstração de conhecimento 
de seu irmão. Ele então perguntou “de onde veio tudo isso? Quem te ensinou essas coisas?” Ao 
que o mais novo respondeu: “O que tenho dito nada mais é o que me ensinou nosso avô, Kimaro 
Yai’oã. Você mesmo quem pediu para que eu fizesse esse canto, e eu disse apenas o que era do 
vovô”. “Falando assim mais você me altera”, disse o mais velho, ao qual Seripihi retrucou: 
“Você é irmão mais velho, mas nunca se importou. Nunca cuidou do vovô, não aprendeu nossos 
sistemas de palavras, de conhecimentos”. Yu’puri disse então “Falando tudo isso você se torna 
ainda mais orgulhoso, o que é demais para um irmão menor”. 

Decidiram então desaforar. Yu’puri deu a seu irmão cinco dias para se preparar, que 
então ele voltaria para se enfrentarem “Depois de cinco dias venho a ti. Então nós iremos nos 
banhar no sangue um do outro”. Seripihi e seus irmãos ajeitaram suas armas de defesa, fazendo 
os benzimentos para se protegerem do mal. 

Deste modo, após cinco dias Yu’puri e seus irmãos chegaram logo cedo. Foram 
avistados de longe, pois naquela época dava para ver bem na roça quem vinha de Wa’pu e 
Bu’usihia. Assim Seripihi reuniu todos os seus e aguardou o irmão logo na frente da casa. Os 
dois ficaram frente a frente, não se sabe a qual distância um do outro, com seus respectivos 
irmãos e cunhados ao lado de cada um. “Pronto, irmão”, disse Seripihi, “vieste como inimigo, 
agora pode começar”. Yu’puri então atirou uma flecha em Seripihi, mas a proteção deste era 
forte e a flecha não pegou. Yu’puri flechou novamente, e outra vez, e mais outras até acabarem 
suas flechas, e nenhuma atingiu o irmão mais novo. Veio um dos irmãos do grupo do Yu’puri 
e também tentou, sem conseguir nada. “Agora eu”, falou Seripihi, pegando um monte de flechas 
que haviam sido atiradas nele. Atirou primeiro no Yu’puri, e matou. Depois em mais outro, e 
depois um terceiro, matando todos com uma flechada em cada. Os que restaram fugiram 
correndo. 

Seripihi os chamou e disse “Viram como eu, seu irmão, adquiri defesa? Veio Yu’puri 
com vontade de me matar, e não conseguiu. Eu sei quem são vocês, fiquem comigo, não presta 
para nós nos espalharmos. Temos de regressar para o lugar de onde nossos ancestrais vieram”.  
Mas eles recusaram a proposta e se espalharam.  

Dias depois, Seripihi foi até onde estava o resto das pessoas, em Wapu, e chamou a 
Yu’puri Pamô. “Nosso irmão Yu’puri ques me matar, e isso não é bom, mas já foi, terminou. 
Eu sou o superior agora, o irmão mais velho, como antes ele era. Pois vamos comigo onde do 
avô Ki’maro Yai’oã”. A isto o irmão respondeu “Não vou contigo. Eu vou onde quero”. Seripihi 
então disse “Se não queres vir comigo, então vai embora desta terra”, e assim ele foi para 
Papuri-Cabeceira, em Sihi-Poewa, atual Acaricuara, na Colômbia. 

Depois ele foi até o Oyé, ancestral dos atuais Oyé Porã, que também se negou a ir com 
Seripihi, e foi igualmente expulso, indo para Bo’Koroa-pa-a Ahû-hu-u. 

Depois Seripihi foi fazer a mesma proposta para Ahû-Si’ro Tu’uro, depois para Bosô-
Kaperi, Mimi-Sipé, Yîra-peé e Ire-miri, todos recusaram e foram expulsos. 

Depois de um tempo Seripihi foi até onde estava o Oyé e disse “construa uma maloca, 
porque eu virei com os meus conjuntos”. “Pois sim”, disse Oyé. Assim ele fez, preparou bebidas 
e ficou esperando. Era Ye’para Oyé.  

Um tempo depois, pela manhã cedo, já estavam chegando o Seripihi com os seus. Mas 
a casa feita pelo Oyé era bastante grande, mas não o suficiente para todas as pessoas que 
constituíam o grupo do Seripihi, de modo que ficou muito apertado lá dentro. Percebendo isso, 
Seripihi reclamou “Não mandei fazer assim, irmão, mandei fazer grande a casa. Você não quer 
aceitar a minha superioridade”. Assim foi, ele pegou a coluna do meio da casa, segurou com as 
duas mãos, empurrou e a casa inteira caiu. Então ele novamente expulsou os Oyé, para mais 
longe, e estes fugiram e foram para cima do atual Patos, no igarapé Ingá (Mere-yã’a). 
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Seripihi enxotou a todos que não eram de seu grupo do Turi, do local principal dos 
Tukano. Após isso ele saiu do Bu’usihia, veio até a boca do O’kayã-a, na beira do Turi, e 
preparou uma canoa. Quando terminou o preparo da viagem, reuniu todos os seus, incluindo o 
cunhado Bo’tea Põ’raî, um grupo dos Desana. Partiram rio abaixo. 

Seripihi convidou aos demais para se juntarem a ele, porém ninguém aceitou, pois 
diziam que ele era mau, por ter matado o irmão superior. Passado um tempo, Seripihi saiu de 
Bu’u Sihia, junto com o nosso ancestral K’imaro, e foi até o Turi igarapé, onde se juntou com 
os cunhados e fez uma canoa grande, feita de tábuas. Quando ficou pronta eles viajaram juntos, 
primeiro foram aos tuiuka e aos desana, onde hoje é chamado sítio São Pedro, mas foi 
convidado a sair de lá. Viajaram então baixando o rio, sentido Manaus, ninguém sabe 
exatamente para onde. Seripihi pedia para K’imaro ir pescar para ele, isso ocorreu três vezes. 
K’imaro não gostou, achou que Seripihi queria fazê-lo de escravo, e resolveu retornar. 

Ele subiu até a cabeceira do rio Papuri, no lugar chamado Acaricuara, onde hoje é 
Colômbia. Lá viviam os irmãos Yu’puri Pãmo e Yu’puri Õ’taro, que o receberam. “Meu irmão 
e tio, porque você não foi com o Seripihi?”, perguntaram. “Porque ele não era boa pessoa”, 
respondeu. Falaram então para ele retornar ao local de nascença, porém Seripihi havia soprado 
a terra (amaldiçoado). Yu’puri respondeu dizendo que ele sabia reformar o terreno, disse “vou 
levar você. Tem que ir e manter o que é nosso, nós não podemos pois já saímos de lá”. 

Naquele momento o nosso avô ainda era solteiro, e Yu’puri disse que ia arrumar mulher 
pra ele, assim arrumou uma da etnia Siriana (si’rio). Logo em seguida repartiu alguns grupos 
para serem servidores de K’imaro: Bosô Kaperi, Wa’adi Kabaya, O’pea Kumû, Umusi’si, 
Akito, We’e Bilea, Bo’soi. São estes os grupos que Yu’puri Pamô cedeu ao K’imaro para serem 
serventes. 

Chegaram então ao morro Yehé Bu’a, no Turi Igarapé, onde está o túmulo de Doethiro. 
O Yu’puri benzeu o terreno para renovar os benefícios e a fertilidade do solo. Daí subiram para 
Kome Bu’api, igarapé Mosquito, afluente do Turi. Ali estavam em uma casa, quando a mulher 
de K’imaro engravidou. Notando isso, Yu’puri Pamô animou e disse “está bom, aqui neste 
terreno, onde é local dos ancestrais, aqui você pode ficar”. Tendo dito isso foi embora e voltou 
para Acaricuara. 

Mas antes do filho nascer o avô morreu de repente e a mulher ficou viúva. Bo’so Kaperi 
disse “a viúva não pode ficar só. Do ventre dela pode sair um menino, por isso vou ficar junto 
dela”, e assim foi. Logo ela teve um filho, descendente de K’imaro, com o mesmo nome que o 
pai. Porém o Bo’so Kaperi não teve cuidado com o menino e a criança não cresceu bem. Já logo 
a mulher engravidou de novo, e a esse novo filho ele cuidou bem, benzeu e fortaleceu. O mais 
jovem cresceu rapidamente, enquanto que o mais velho parecia menor. Por esse motivo o filho 
do Bo’so Kaperi apelidou o irmão de vovô, e é assim que até hoje os Bo’so Kaperi Porã chamam 
os K’imaro Porã de “vovô”. 

 
Os primeiro grupo era de três irmãos K’imaro Porã: Ye’pa-Su’riã, Serihipi e Iremiri. 

Viviam juntos, e mantinham seus serventes Akito weê-bilea e seu irmão menor Akito Kã’lea. 
Eles tinham vários tipos de obrigações: criar e cuidar dos filhos dos chefes, conseguir alimentos, 
fazer fogos, etc. 

Os irmãos dos serventes, K’imaro Porã menores, eram Umisi’sai, Pihikosê (baa po’rai), 
os quais Ye’pa Su’ria entregou para grupos Oyê Porã, para que fossem serventes destes. 

Os três primeiros dos K’imaro Porã eram aptos em cantos antigos e danças. 
Em seguida, o segundo grupo tinha também três irmãos: Ye’pa Suriã, Doê Kitiri-piro e 

Doê Bu’ti-wihi. Esses não tinham conhecimentos de benzimentos, nem tampouco tinham 
serventes. 

O terceiro, Yã’ahuri, era bom em cantos e danças e não possuía serventes.  
Os serventes acima referidos são irmãos inferiores de K’imaro Yi’i. 
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O grupo do meio dos K’imaro Porã chamava-se We’semi. Era xamã, benzedor de várias 

formas e utilidades. Era também apto em cantos e danças. O Ye’pa Su’riã do primeiro grupo 
pediu para que ele cuidasse do bem das famílias dos outros grupos daquele tempo. We’semi 
possuía como servente Bo’sai, que foi responsável por manter os cigarros, acompanhando o 
uso. Wa’semi também soprava se houvesse contrariedades ou maldades. Os descendentes 
vivem hoje no Tiquié. 

 
Durante muito tempo viveram em Kame Bu’a, o local de geração dos Ye’pa Masã 

através de K’imaro Yai’oã. Ali há um monte, onde estão três túmulos: de K’imaro Yai’oã, de 
seu filho falecido K’imaro e do neto K’imaro. Quem primeiro decidiu se afastar dali foi Ye’pa 
Suriã. Ele foi para O’sopa Ki’peri, onde fez sua moradia. Ali a mãe Si’ro masã, morreu, e ali 
está seu túmulo. 

Ali permaneceram por bastante tempo, Ye’pa Su’riã e seus serventes. Se alimentavam 
de peixe do rio e abriram três estradas, para o Turi Igarapé, para Ã’koyã, atual São Pedro e para 
Sedihitara, atual Santa Luzia. Porém eles ficaram descontentes com a pesca feita pelos serventes 
e resolveram ir embora, assim foram para Simio’mi Wi’ito, sítio “Louva-a-Deus”. 

Neste lugar eles construíram nova moradia e foram feitas várias modificações e 
partilhou os serventes com os irmãos. Orientou ao We’semi sobre manejo da casa, como cuidar 
dos descendentes e das filhas e para curar enfermidades e deu o grupo Basoi para ele. 

O Ye’pa Su’riã do segundo grupo não gostou, e disse “eu não quero servidor, não quero 
nada, vou sair e vou voltar pro local dos ancestrais”. Disse isso e foi, mas logo voltou e foi 
morar na beira do Turi, no lugar chamado Ka’barirâ. 

O Iremiri, vendo se afastarem do lugar, disse ao Ye’pa Su’riã: “irmão, vou me separar”. 
Foi ao local chamado mamôra ya’pu, no igarapé Tamanduá. Depois Ye’pa Suriã foi para atual 
Santa Luzia. Ali estão enterrados os pais dos primeiros. 

Nessa região já não está mais ninguém, apenas dois descendentes de Iremiri. Pois todos 
se espalharam para muitas partes, como Iauaretê, Taracuá e São Gabriel. 

 


