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APRESENTAÇÃO
O povo Kaiabi teve a idéia de organizar um livro sobre as suas
peneiras, para que fique registrado no papel este conhecimento tão
antigo e importante da arte de fazer peneiras desenhadas. Além disso,
deixar os vários desenhos de peneira que o povo conhece
documentados no papel, é uma ajuda para que este conhecimento não
vá sendo esquecido com o tempo, para as novas gerações que vêm por
aí. Novos desenhos e combinações vão continuar a ser criados. Cada
pessoa pode criar outras combinações e até outros desenhos. É assim
que o conhecimento vai aumentando e ficando mais rico. Por exemplo,
os desenhos das peneiras Kaiabi passaram a ser usados nas redes e
agora também a ser pintados nos bancos de madeira que estão sendo
vendidos para os não índios.
Esta segunda versão do Livro da Cestaria Kaiabi é uma
coletânea de todos os textos e desenhos existentes sobre o assunto.
Uma parte do material apresentado foi coletado na Aldeia Kururu, onde
realizou-se um trabalho sobre as peneiras Kaiabi em 1999. Outros textos
e desenhos foram feitos pelos professores Kaiabi do Parque Indígena do
Xingu, durante os Cursos de Formação de Professores Indígenas. Outra
parte do livro é composta de fotografias tiradas em várias aldeias Kaiabi
e também registradas em Museus etnográficos do Brasil e do exterior. É
possível para os artesãos mais experientes trançar os desenhos nas
peneiras apenas copiando das fotografias. Sendo assim, este livro
destina-se a todos os interessados na arte da cestaria indígena, tanto
para alunos e professores como para os mais velhos e trançadores de
peneira experientes.
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O Projeto Kaiabi Araa, que tem por objetivo revitalizar o
conhecimento da cestaria e da tecelagem entre os Kaiabi do Xingu e os
Kaiabi do Pará, iniciou-se em 2004 por iniciativa do Professor Aturi
Kaiabi, através da Associação terra Indígena Xingu, com apoio do PDPI
(Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas). Através deste projeto,
foram realizadas várias oficinas práticas de cestaria e tecelagem nas
aldeias Kururuzinho (Pará) e Tuiararé (Parque do Xingu). Também foi
incluído neste livro o material trabalhado pelos alunos e professores
Kaiabi durante a oficina de materiais didáticos do Projeto Kaiabi Araa
realizada na Aldeia Tuiararé em agosto de 2006.
Finalmente, cabe lembrar que esta ainda é uma versão do livro a
ser revisada e trabalhada, principalmente na parte da língua indígena. A
idéia é que este livro seja inteiramente bilíngue, com finalidade educativa
e ao mesmo tempo de divulgação cultural, para índios e não índios.
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HISTÓRIA DA ORIGEM DO POVO KAIABI
Pesquisa e redação: Aturi Kaiabi (Jowosipep)
Orientação: Tuim Kaiabi

O uso da matéria prima (Arumã, Uruyp) e o cesto conhecido
como peneira são ilustrados pela nossa história. Janerup foi um pajé
que deu origem ao povo Kaiabi. Em certo momento o Janerup
cansou de viver sozinho e pensou “Acho que já é tempo de me
casar.” Ele saiu para o mato atrás de Arumãs para fazer peneiras.
Quando ele chegou ao local, foi colhendo o Arumã e de repente viu
uma coró (lagarta que dá árvore) e a trouxe para casa. Ele escondeu
a coró embaixo dos restos de Arumã que ele havia deixado embaixo
de sua rede. Toda noite ela se transformava em uma mulher bonita e
se deitava com ele, namoravam (faziam relações sexuais) era uma
vida muito boa e divertida, mas era um segredo de Janerup.
Todas às vezes que Janerup saía para o mato ele falava para
sua mãe:
- Mãe, não pode limpar o lixo que está embaixo da minha rede. E
sua mãe se perguntava:
- Porque será que meu filho não deixa varrer o lixo debaixo de sua
rede?.
Um dia a sua mãe não quis mais obedecer a ele e foi varrendo
o montão de lixo que estava debaixo da rede. Ela foi tirando o lixo até
chegar onde a coró estava. A mulher levou um susto e bateu com o
cabo da vassoura na coro. A mãe de Janerup falou:
- É por isso que meu filho não deixa varrer o lixo que estava debaixo
da rede dele!
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Desenhos: Janin Kaiabi
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Desenho: Matarekatu Kaiabi.
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Não demorou e Janerup voltou e viu logo que sua mãe havia
limpado todo o lixo que estava debaixo de sua rede. Ele ficou muito
bravo com sua mãe. Pela segunda vez, ele trouxe uma cera do mato
(araity) e transformou em mulher. Essa mulher tinha que ficar em
casa toda a vida. O rapaz, marido dela, falava toda vez para sua
mãe:
- Mãe não deixa a mulher sair.
Um dia a velha mãe de Janerup cansou de fazer tudo sozinha e
disse para sua nora:
- Vai buscar água no rio, minha nora. Ela pegou a cabaça e foi
embora buscar água no rio, mas antes de chegar no rio ela derreteu.
A mãe de Janerup esperou e esperou, e nada dela chegar.
Então ela foi ver o que havia acontecido com sua nora. Quando
chegou no meio do caminho viu a mulher derretida.
Pela terceira vez, Janerup arrumou uma mulher que era
ariranha. Aconteceu a mesma coisa, ele falou para a mãe dele não
deixar ela sair sozinha para o rio, mas um dia a mãe dele falou para
ela ir buscar água sozinha no rio. Quando ela chegou no rio,
encontrou com os parentes ariranha e fugiu com eles.
Pela quarta vez, Tuiararé casou com uma mulher que era um
matrichã (um peixe). Aconteceu a mesma coisa, ela foi buscar água
no rio, e quando chegou lá no rio caiu na água e se transformou em
peixe e, infelizmente, foi embora pelo fundo da água.
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Texto e desenho: Jamanary Kaiabi.

Piauruu kujã. Tuiarare remireko. Ypiaramu ojoa imanaw,
a‟eramũ. Awau ypiaramu numiaw a‟ere ioi „ype opoa
piraramu ojemujãnga awaw, na jewyrujawi ogipe.
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Texto e desenho: Tamakari Kaiabi e Thizil Kaiabi.

Nanipoa‟e „nga remireko awau ype rakue, a‟eramu
ajemu‟jãnga piawuuramũ. A‟eramũ angamũ piawuua
wo‟esageramũ.
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Sendo assim, Janerup pensou:
- Acho que tenho que ir embora para bem longe da minha mãe,
porque todas as coisas que eu faço não estão dando certo. Janerup
então lembrou da sua tia que morava muito longe da sua aldeia,
junto com seu marido que se chamava Kapinoa. A tia tinha uma filha
muito bonita, e ele estava interessado em se casar com ela. Ele
avisou sua mãe que ia fazer uma viagem muito longe a procura de
uma mulher.
Janerup então sumiu no mundo dos insetos e animais. Foi na
época que existiam muitos animais e poucos seres humanos, mas os
animais e insetos viviam como os seres humanos, falavam, viviam
em aldeia, trabalhavam e produziam. Janerup viajou muito tempo e
chegou na primeira aldeia, dos povos Teikwary‟gu‟a (homem pilão).
Lá ele viu o homem se transformar em pilão e as mulheres usá-lo
como se fosse um pilão de madeira. Outro dia continuou sua viagem
e chegou na aldeia dos besouros (Pyrerem, nome para besouro na
língua indígena Kaiabi). O homem foi bem recebido e forneceram
comida para ele, mas a comida dos Pyrerem era muito estranha, era
beiju de fezes de gente. Assim, toda vez que ele chegava numa
aldeia ele pousava e observava as coisas diferentes.
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Texto e desenho: Tare‟i Kaiabi

Teikwaryngu’aa
Ae futat teikwaryngu‟aa. Kawĩ opouwe kujãmera ngâ
momaranupa, yngu‟aare arerekoi jau ngâ upe. A‟eramũ ngâ jau
kujãmeraupe teneajee je erooi ipyeita rane. Weikuara pyeipawire ngâ
jau kujãmera upe, karamu, apyeijeko. A‟eramũ futat ngâ ywau
weikwara mowya kujãmera‟pe. A‟ere ngâ jau, karamũ pe‟je pejejua,
amowyjeko jau ngâ kujãmera upe.
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Na manhã seguinte, conheceu a aldeia dos povos Jotowosi
(Martim pescador). Na aldeia dos Martim pescador havia uma moça
que queria se casar com Janerup, mas ele não quiz se casar com
ela.
No dia seguinte ele continuou viajando e chegou na aldeia do
povo Pyrep (pica-pau). O povo Pyrep era um povo muito trabalhador,
eles tinham uma variedade de produtos da roça. Foi onde o Janerup
considerou as pessoas mais organizadas. Mais para frente ele
chegou à aldeia do povo, Wyrau‟yp (Mundurucu), ele era um povo
canibal onde Janerup quase foi comido, mas ele escapou e foi
embora. A próxima aldeia foi à aldeia do povo Anyra (morcego). Lá,
Janerup chegou numa casa que parecia não ter ninguém morando
nela e pousou lá, porque já era noite. Quando escureceu o homem
dormiu sozinho na casa grande dos morcegos. Nessa hora, os
morcegos começaram a aparecer e foram cumprimentar Janerup,
fazendo festa para ele até o dia clarear. Durante o dia, os morcegos
sempre dormiam embaixo do teto da casa. Janerup continuou
viajando novamente e chegou à aldeia do povo Urubu. Na aldeia dos
urubus eles comiam só farinha com pena queimada.
Finalmente Janerup conseguiu chegar à aldeia que ele estava
querendo chegar, a aldeia dos Kawaikwapare‟em. Era um povo que
pensava muito diferente, era lá que a tia de Janerup morava, a
esposa do Kapinoa. Afinal Janerup realizou seu sonho, casou com
uma menina e ficou feliz da vida. O povo Kawaikwapare‟ em era um
grupo que considerava os animais como seres humanos. Chamavam
as aves e os animais de Tapy‟yj. Durante o tempo que Janerup ficou
com eles, Janerup os ensinou muita coisa. O povo Kawaikwapare‟
em matava os macacos e tiravam a cabeça do macaco para fazer a
festa Jowosi. Eles pareciam até um subgrupo do povo Kaiabi, porque
18

eles tinham uma cultura como a dos Kaiabi. O povo do Kapinoa não
comia os animais e nem as aves, as pessoas se alimentavam de
peixinhos. Pois daí Janerup ensinou o nome dos animais, das aves,
e também a receita culinária dos produtos da roça, de carne, e
ensinou também a fazer festa de verdade. Levou o grupo para
guerrear contra ouros povos e foi passando o tempo.
Ele e a mulher tiveram dois filhos, um dia o homem resolveu
sair com Kapinoa e seus filhos para fazer guerra com outros povos.
Saíram da aldeia e foram caminhando pelo mato. Quando chegaram
a um acampamento pousaram e Janerup resolveu dar uma saída
com o seu grupo para matar macaco. Antes de sair para caçar, ele
falou murmurando no ouvido do seu filho para fazer de conta que ele
havia saído e o deixou como vigia.
Quando eles começaram a sair, o Kapinoa e seu grupo se
reuniram porque todas as vezes que eles saíam para guerrear contra
ouros grupos o Janerup não deixava ninguém matar as pessoas.
Pois daí que ocorreu a inveja. O Kapinoa então falou para o seu
grupo que desta vez se ele não deixasse ele matar nenhuma pessoa
iam voltar contra o Janerup. O filho de Janerup estava ouvindo tudo o
que eles estavam falando. Quando o Janerup chegou ele perguntou
para seu filho se ele tinha ouvido alguma coisa e o filho afirmou que
o Kapinoa estava querendo matá-lo. Janerup então resolveu voltar
para a aldeia com o seu filho.
Ele falou para o garoto fazer de conta que teve um acidente,
um corte no pé. O Janerup teve uma pequena conversa com
Kapinoa, dizendo que ele iria voltar com seu filho pelo motivo do
acidente. O Kapinoa respondeu, tudo bem que ele deveria ir cuidar
do menino. Janerup colocou o seu filho em cima do ombro e foi
embora pelo caminho. Chegando à aldeia ele mentiu para sua
19

esposa, dizendo que voltou da caçada porque o garoto não deu
conta de andar muito longe, e disse que o pai dela não ia demorar
para chegar, pediu a ela que preparasse mingau para tomar quando
ele chegasse.
No dia seguinte, a mulher pediu para o marido ir à roça com
ela. Ele respondeu:
- Pode ir na frente, depois eu vou, e ficou preparando sua
flecha.

Texto e desenho: Muap Kaiabi
U‟y wa‟nga wopo ũjã wemirekoare a‟eramũ iwara‟nga awau ewiri
a‟emũ futat nga awau ewiri. A‟eramu nga, nga resaka wemirikoare.
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A esposa do Janerup tinha um namorado, quando ela saiu de
casa a mulher fez o sinal pedindo para o namorado ir atrás dela. O
marido estava observando a sua esposa, passaram alguns minutos o
amante dela saiu atrás da mulher e Janerup fez de conta que não
estava observando nada. Após alguns minutos Janerup foi atrás da
sua mulher. Quando ele chegou na entrada do caminho da roça, viu
o Maiaco (cesto de carregar objetos) no caminho e andou
devagarzinho. Quando Janerup viu o homem em cima da sua
mulher, ele não teve mais paciência e tacou flecha no homem. A
mulher levantou e falou assim:
- Você não pode fazer isso! E ele respondeu:
- Eu não tive mais paciência, você andou me traindo e eu vou te
matar também. Janerup meteu flecha na mulher, matou e deixou a
mulher de pernas aberta, colocou o homem em cima dela. Ele cortou
o braço da mulher e embrulhou com folha de banana brava e foi
embora para casa.

Desenho: Mairasing Kaiabi

21

Texto e desenho: Jawarete Kaiabi

Awau „nga wemireko rewiri. A‟eramũ „nga remireko wara
„nga i‟waw erekow „nga upe. A‟eramũ „nga, nga ywamũ
wemirekoa re. Wemireko jaw „nga ijukaw.
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Texto e desenho: Wyrawat Kaiabi

Nan nipoa‟e Janeruwa nga wemirekoa iai kope awasi
piaramũ. A‟eramũ iwara nga awau ewiri. A‟eramũ nipoa‟e
imena awau ewiri. A‟eramũ esaka iwara nga iwau irupa.
A‟eramũ futat eywamũ kuima‟ea. A‟ere erawau yway jepawia
arimũ.
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Quando chegou na casa, colocou o braço da mulher em cima
do jirau e foi deitar. Depois que o Janerup matou a sua mulher ele
trocou seu nome, passou a ser chamado de Tuiararé. Tuiararé então
pediu para sua sogra varrer a casa pois ela estava muito suja. A
sogra foi varrendo os cantos da casa até chegar onde estava
pingando sangue,“Tyk,tyktyktyk.” A sogra viu o sangue e ficou
assustada. Ela falou:
- “Ami”, que será que está pingando? Tuiararé não quis
esconder:
- Já que você viu, eu vou contar, a sua filha vivia me traído eu
sabia de tudo, mas fui deixando passar. Hoje não tive mais paciência
e matei sua filha lá na roça, cortei o braço dela e trouxe, é o sangue
que você está vendo.
A velha saiu correndo e chorando pelo caminho da roça.
– Coitada da minha filha”. Enquanto a sogra foi embora para a
roça o Tuiararé foi arrumando suas coisas para ir embora para a
aldeia do seu pai. A sogra já estava chorando com o corpo de sua
filha, e o Tuiararé disse para sua sogra:
- Pode entregar o braço da sua filha para os seus filhos e a
sogra disse para ele que esperasse os seus cunhados chegarem. Ele
respondeu:
- Não, eu já vou. A sogra pediu que deixasse os filhos dele para
a lembrança, ele negou.
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Texto e desenho: Jamanary Kaiabi

Tuiarare „nga wemireko jywafera rerua ipyaa pokoowa pyw
inũnga wojou pe pytemype arimũ. A‟ere „nga jaw wojou pe
oga epeit. A‟eramũ futat „nga rojo fera aytypeia poje wyaa
atykyaa jupe poromũ iyy fera ikwaapa.
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- Eu não vou deixar as crianças aqui, eles vão comigo.
O Tuiararé não deu satisfação para sua sogra e saiu com os
filhos para a beira do rio, e a sogra ficou chorando. Quando ele
chegou ao porto tirou a água da canoa rapidamente, colocou suas
coisas na canoa e também as crianças. Daí empurrou a canoa para o
meio do rio.

Desenho: Moreaat Kaiabi
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Foi à hora em que os seus cunhados e o pai estavam
chegando. Os cunhados do Tuiararé pediram que ele voltasse
porque ele estava levando os sobrinhos, e disseram que iam sentir
saudades. O Tuiararé respondeu que ia levar as crianças, mas pediu
para eles irem buscar as crianças na aldeia do seu pai. E pediu
também para eles darem tempo para que pudessem se preparar
para atendê-los. A final Tuiararé conseguiu escapar e foi para a
aldeia do seu pai.
Quando ele chegou no porto do seu pai deixou as crianças no
caminho e foi sozinho para a aldeia. Lá ele foi bem recebido pelo pai.
O pai do Tuiararé perguntou para o filho se ele tinha casado, ele
disse que sim e que tivera dois filhos e foi até o caminho buscar as
crianças. O avô das crianças colocou-as no colo e chorou de
emoção. Na volta para a aldeia, Tuiararé contou toda a história do
casamento e por fim a morte de sua mulher assassinada por ele
mesmo, devido à traição e seu amante.
Tuiararé começou a se organizar. Ele deixou uma marca para
que seu cunhado achasse o porto da aldeia, um sinal, e ficou
vigiando o porto de manhã e de tarde para ver se o pessoal do
Kapinoa estava chegando. Toda tarde ele perguntava para o seu pai
se ele escutava alguma coisa estranha por perto da aldeia. O pai
respondeu que sim:
- Toda tarde aparece alguma coisa roubando amendoim.
Tuiararé disse:
-Tá bom amanhã eu vou esperar. No dia seguinte ele foi lá, viu
um bando de raposas e começou a transformar elas em pessoas.
Esse grupo de raposas que foram transformados em pessoas são
ladrões, sempre roubam alguma coisa das pessoas.
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Desenho: Muap Kaiabi

No outro dia, ele perguntou de novo para seu pai, se ele estava
escutando alguma coisa. O pai respondeu:
- Estou ouvindo alguma coisa no meio do local que já foi
queimado. Ele falou:
- Ta bom, amanhã de manhã de madrugada eu vou lá ver.
No outro dia de madrugada, Tuiararé levantou e foi ver. Era um
grupo de raízes queimadas (Ywopopawet). Ele chamou, elas vieram
na sua direção e ele as transformou em gente. Essas pessoas têm a
pele mais escura do que os outros.
Cada grupo que ele criou tinha um comportamento
diferente como característica, signo e as coisas que eles gostam de
fazer. Por exemplo, quem é do signo da taquarinha, gosta de fazer
flecha, e assim por diante. No outro dia, foi a vez dos tucanos
(Tukanifet). O pai dele disse que estava escutando alguma coisa
cantando na árvore. De manhã ele foi lá ver, chamou os tucanos e
transformou em gente também. A característica do grupo dos
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tucanos é de gostar de arrotar toda vez que eles comem, e também
eles possuem o cabelo meio enrolado.
No dia seguinte, Tuiararé perguintou para seu pai de novo, e
ele respondeu que tinha alguma coisa embaixo do pé de tucum.
Tuiararé foi lá de manhã e viu o grupo de tucuns (Tukumãĩfet),
chamou, eles vieram na sua direção e os transformou em gente. A
característica deste grupo é gostar de se enfeitar com colares de
tucumã.
Tuiararé continuou fazendo perguntas para seu pai e ele
respondeu que tinha alguma coisa sujando o rio. Tuiararé foi lá ver
no dia seguinte e encontrou um grupo de sujeira da água
(„Ypysĩwaret). Ele os chamou, eles vieram em sua direção e foram
transformados em gente. A característica de pessoas deste grupo é
ter a pele mais clara e gostar muito de se alimentar de mingau.
O próximo foi a onça. Tuiararé perguntou para o seu pai e ele
disse que havia alguma coisa estranha pelo caminho. No dia
seguinte ele foi lá e encontrou um grupo de onças (Miaret). Ele
chamou e elas vieram em sua direção. Quando chegaram perto, ele
as transformou em pessoas. As pessoas deste grupo têm os dentes
bons e são peludos.
No outro dia, Tuiararé fez a mesma pergunta para o pai, o pai
respondeu:
- Ouço alguma coisa puxando cipó. Tuiararé respondeu:
- Tá bom amanhã eu vou lá ver.
No dia seguinte, ele foi ver, era o grupo de cipó („Ypotywera) e
os transformou em pessoas. Os seres-cipó gostam de trabalhar e
construir casas.
No dia seguinte foi a vez dos sapos. Tuiararé perguntou para o
pai:
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- Você está escutando alguma coisa estranha no tio? O pai dele
respondeu:
- Sim, estou ouvindo alguma coisa cantando no lago. Tuiararé
falou:
- Ta bom, de manhã eu vou lá. De manhã foi lá, encontrou o
grupo de sapos (Ju‟iaiwera) e os chamou. Eles vieram em sua
direção e ele os transformou em gente. A característica dos sapos é
de conversar muito, pode conversar até amanhecer. Eles também
gostam de fazer xixi nos outros.
No outro dia, Tuiararé perguntou se ele ouvia alguma coisa
estranha no mato. O pai respondeu:
- Sim, tem um barulho estranho no mato. No dia seguinte,
Tuiararé foi lá ver e encontrou um grupo de taquarinha
(Takwatywera), que é um bambuzinho, e os levou para a aldeia. A
característica deles é possuir um joelho grande e também de gostar
de cortar o cabelo dos outros.
Finalmente, foi a vez da Jacutinga. Tuiararé perguntou se ele
estava escutando alguma coisa. O pai respondeu:
- Toda noite eu escuto alguma coisa batendo asas.
No dia seguinte ele viu o grupo de Jacutinga , que são
pássaros. Tuiararé os chamou e eles vieram em sua direção. Quando
chegou perto o Tuiararé transformou o grupo de Jacutinga em gente
e os levou para a aldeia. Assim o Tuiararé conseguiu aumentar o
número de pessoas na sua comunidade.
Foi dessa forma que ele continuou uma aldeia com muita
gente. A partir daí ele ensinou para os grupos a cultura, a língua, o
comportamento, o trabalho, a construção de casas, fazer roça, fazer
artesanato, a festa, a guerrear contra outros povos e demais
conhecimentos culturais.
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Por sua vez o Tuiararé já estava pronto para esperar o grupo
de Kapinoa. Numa hora da tarde o Tuiararé ficou com o seu grupo no
porto para ver se o pessoal já estava chegando e viu que eles já
estavam se aproximando da aldeia, mas como o Tuiararé era pajé
ele fez a tarde escurecer rapidamente, e o grupo só conseguiu
chegar ao porto da aldeia e pousaram lá.
Quando foi de madrugada, Tuiararé levou seu pessoal para
atacar a turma do Kapinoa. A turma do Tuiararé acabou com eles. E
foi assim que Janerup, nosso pai, deu origem ao povo Kaiabi.

Desenho: Moraiup Kaiabi
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A CESTARIA DO POVO KAIABI

TAPEKWAP – ABANADOR

Texto e desenho: Kwaryp Kaiabi

Tapekwa apa‟ru tatapejawamũ.
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TAMAKARI – CESTO
Texto e desenho: Morea‟at Kaiabi

Tamakaria ae wereko amama‟e ryrũnamũ.
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MUAP - BORDUNA
Texto e desenho: Jamanary Kaiabi

Yry‟wa ae wopo muawamũ, pororogi‟yp jaw. Muaawa popawire
uruywa manaw ipirunga inimo pyw jaw. Kuĩma‟eramũ ae remiopoa
muaawa ae fuawa futat. A‟e pyw futare wyra jukai; jowosi ramũ
erawaw erojosia‟anga. Na pa‟rui kujã muaawa, nuopoi jaw.
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MYAYTA – CESTO MAIACO
Texto e desenho: Tare‟i Kaiabi

Kuima‟eramũ ae porowykya myaytaa „ypoa ae wapo myaytaramũ,
a‟ere ae ifari ywirapyuri, ipirunga jau, mama‟e rewawamũ ae iapoi
ojeupe. A‟e pype ae mama rerua ipype ogipe ype kope koo wi
wyrakaẽ maniok namua jaw.
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PANEIRũ – CESTO PANEIRO

Texto e desenho: Sirawan Kaiabi

Paneyrũa mama‟e rupiawa: kopypiat, tukumã, u‟i jaw.
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YRũOKOTE’EM – CESTO COMPRIDO

Texto e desenho: Aturi Kaiabi

Yrũokote‟em é um cesto desconhecido, por motivo que os velhos não
prdouzem mais. Mas está em condições de recuperar. O cesto é
usado para guardar objetos miúdos. Este produto é feito de palha de
tucum e quem faz são os homens.
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PANAKũAWET – CESTO

Texto e desenho: Jawarete Kaiabi

Panakũawera jane ipa‟raw taity ryru ramũ muku awaw. Oka‟aupa
awaw nanenũ ae ipa‟raw, y‟wa ryrũmũ, omama‟e ekoete upe futat ae
iparaw.
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PINOSING - ESTEIRA
Texto e desenho: Juruky‟a Kaiabi

Mani‟oka pyopawa pinosinga naemaearuin wesa te nga a‟eramu nga
iapaw angãmũ.
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JUYP – CESTO PARA GUARDAR AMENDOIM

Texto e desenho: Tymakari Kaiabi

Ma‟e koa ojeparu munuwi ryrunamũ, munuwi myina ipype, a‟epype
etee futat ae imyina wemi‟ura mamu.
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ARAA – PENEIRA DESENHADA
Texto e desenho: Purũajup Kaiabi

Amywejua apytukiawa kujã maea yrupepypy yrupema yrupejuap,
tapekwap jowai, yrupe iapytukap kujã maea aywha wososusokawa
Ewyp kujã rewiupoa awyweju‟a. Amynejua, kujãa anu araa pype,
e‟yma retee.
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YRUPEMA PA’RAP

Texto e desenho: Matarekatu Kaiabi

U‟iete mangwapawamũ ae yrupemeauu pa‟rui, u‟iuu mangwapawamũ
jaw nanenũ ngã ipa‟rau. Awasi mo‟jap katu tue‟emã imangwapa
ipywu.
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YRũPEJUAP – PENEIRA DE PALHA DE TUCUMÃ

Texto e desenho: Tamakari Kaiabi

Yrũpejuawa kujãa wereko amyneju ryrũramũ napa‟rui kujãa kawĩa
poawamũ kuima‟eramũ ae „anga yrupema iapoi.
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YRUPEWAI –PENEIRA DE RABO

Texto e desenho: Juporaiup Kaiabi

Pajẽ mama‟ea yrupewai, mama‟e mongyjawa jau. Yrupewaia mama‟e
kyjawa nipoe‟e.
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YRUPEFUKU –PENEIRA COMPRIDA
Texto e desenho: Pikuruk Kaiabi

Yrupefukua pajẽ remipa‟rua.
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YRUPEMEA’II – PENEIRA DE MALHA FINA

Texto e desenho: Wyrawat Kaiabi

Yrũpemeai‟i a kujã aparu kawĩ manguapawamũ, manguapawamũ jaw.
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PANAKũ – CESTO CARGUEIRO

Texto e desenho: Mairasing Kaiabi

Panakũ ae remiapoa. Oo ae ka‟ape uruywa piaramũ. A‟ere ae iopoi,
tepawire ae i pituwi. A‟ere ae iwogoi wogipe.
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ARAPI – ENFEITE DE FLECHA

Texto e desenho: Pikuruk Kaiabi

Jane, Kaiabi aramũ jane ru‟ywa jewaga nipoa‟e arapia raku‟e.
Awaumĩaũ amumera „ngã aju‟ywa mojewagi , arapi pyw.
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KANGYTARYTA – ARMAÇÃO DE COCAR
Texto e desenho: Awasiuu Kaiabi

Kangytaryta ae wapo kangytara ia poawamũ. A‟eramu futat ae
iparauu jowosipe ae, poyyramũ jau.
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JESI’A – ARMADILHA PARA PEIXES
Texto e desenho: Jamanary Kaiabi

Jesi‟aa kuima‟eramu wopo pira pyykawamu. Juy‟wia ae wopo, ipẽẽu
„ywira pyw ijaa ipypyka jaw. Io popawire erawau inuga yekwa‟wi rupi,
ywa pyw ifaa inungã, a‟eraũ futat piraa ojejanga ipype.
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Levantamento dos itens da cestaria Kaiabi.
NOME DO OBJETO
Tapekwap / abanador

Tamakari
Cilíndrico

/

QUEM FAZ
Homens

Cesto Homens

RECURSOS
NATURAIS

USOS

Juap / Broto de Tucum;
'Ypo / Cipó; Inimo /
Barbante; Amyneju /
Algodão

Mulheres usam para
abanar o fogo e virar o
beiju; Homens usam
para abanar e os Pajés
usam para rezar e
espantar
espíritos
maus.

Juap / Broto de Tucum; Mulher guarda objetos
'Ypo / Cipó; Amyneju / pequenos.
Algodão;
Juy'Wi
/
Agulha de Palito de
Palha

Muap / Borduna

Homens

Tukumã / Tucum; Yp
Pau;
Pino'Wa
Bacaba;
Uruyp
Arumã;
Amyneju
Algodão; Jemore'Yp
Jequitibá; Ywyjupe
Tinta

/ Guerrear, Dançar nas
/ festas, caçar.
/
/
/
/

Myayta / Maiaco

Homens

'Ypo / Cipó; Ywit / Mulheres e Homens
Embira
usam para carregar
produtos da roça, rede,
caça, frutas, peixes
moqueados.

Paneyrũ / Paneiro

Homens

Ameywit / Imbé

Mulheres e Homens
usam para carregar
produtos da roça, rede,
caça, frutas, peixes
moqueados.

Yrũokote'em / Bolsinha Homens
de Palha de Tucum

Juap / Broto de Tucum Fazem simpatias para
o mudo e carregar
coisas miúdas.

Panakũawet / Cesto

Homens

Pinop / Palha de Inajá

Carregar caça e fruta.

Yrupewai / Peneira

Homens

Uruyp / Arumã

Pajé usa para rezar e
trazer a alma dos
doentes.

Takapejowai
Abanador
de
Cabos

/ Homens
Dois

Wuy'wa / Cana Brava; Mulheres usam para
Inimo
/
Barbante; tampar alimentos e
Juy'Wi / Agulha
abanar fogo.

Kangytaryta / Armação Homens
para Cocar

Uruyp
/
Arumã; Para
armação
de
Amyneju / Algodão
cocar. Usado para
enfeitar em festas e
cerimoniais.
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Levantamento dos itens da cestaria Kaiabi – Continuação.
NOME DO OBJETO
Arapi /
Flecha

Enfeite

Pinosing / Esteira

QUEM FAZ
da Homens
Homens

RECURSOS
NATURAIS

USOS

Inimo
/
Barbante; Caçar.
Juy'Wi / Agulha
Pinop / Palha de Inajá

Fazer Cerâmica.

Yrupemeauu / Peneira Homens
de Malha Grossa

Uruyp / Arumã; 'Ypo / Mulheres coam massa
Cipó;
Amyneju
/ de mandioca, Pajés
Algodão
usam
para
tirar
espíritos maus.

Yrupemeai'i / Peneira Homens
de Malha Fina

Uruyp / Arumã; 'Ypo / Coar líquidos, massa
Cipó;
Amyneju
/ de mandioca e milho.
Algodão

Panakũ

Pokop / Banana Brava; Carregar
Uruyp / Arumã; 'Ypo / comida.
Cipó;
Amyneju
/
Algodão

Homens

rede

e

Yrũpe Juap / Peneira Homens
de Tucum

Juap / Palha de Tucum Guardar algodão, fuso,
barro.

Araa
/
Desenhada

Uruyp
/
Arumã;
Amyneju / Algodão;
'Ypo / Cipó; Jemore'yp
/ Tinta de Jequitibá

Yrũfuku
Comprido

Peneira Homens

/

Cesto Homens

Usam
para
fiar
algodão,
guardar
barbante e bola de
barro.

Juap / Broto de Tucum Mulheres usam para
guardar objeto.

Juyp Munuwi Yrũ / Homens
Cesto para guardar
amendoim

Juy'wi Ywit / Talo de Mulheres e
Inajá
usam para
amendoim.

Yrupefuku
oblonga

Peneira Homens

Uruyp / Arumã; 'Ypo / Para
preparar
os
Cipó;
Ameneju
/ alimentos;
pegar
Algodão;
peixinhos na pescaria.

Jesi'a / Armadilha para Homens
Peixes

Juy'wi / Talo de Inajá; Armadilha para pegar
Ywit / Embira; 'Ypo / peixe.
Cipó;

/
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Homens
guardar

KAIABI ARAA
AS PENEIRAS DESENHADAS
Texto: Makupá Kaiabi

Quando pensamos em fazer peneira para uso ou para vender,
primeiramente procuramos arumã no lugar onde tem. Depois de
localizar onde tem arumã, as pessoas fazem caminho até o local.
Depois de descobrir o arumã, a pessoa sai para coletar material
e trazer para a aldeia . Após chegar na aldeia, começa a partir o
arumã e coloca no sol para secar.
Depois de seco, a pessoa tira a fibra e inicia a fazer peneira.
Demora entre7 a 10 dias para fazer uma peneira pintada,
dependendo do tamanho. Se for tamanho pequeno é menos tempo.
Depois de terminar de trançar e passar a armação, tem que
amarrar, buscar tinta e depois de trazer, começar a pintar. Depois,
tem que colocar no sol para a tinta pegar bem. No finalzinho,
pendura dentro da casa bem em cima de onde sempre acende o
fogo, para a fumaça ajudar a tinta pegar bem na peneira.

Desenho: Myauiup Kaiabi
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ETAPAS DE CONFECÇÃO DA PENEIRA DESENHADA

Yrupemã pitupawa piaramu nga oi
akaw ka‟ape.

Texto e desenho: Mairasing Kaiabi

Oo nga uruywa piaramũ yekwawa
yuyri.
Texto e desenho: Jawarete Kaiabi
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Matarekatu ‟ngã uruywa omawowok ujã jypyu. Nanae uruywa
mowawogi, a‟ere iywyteroka. Kuima‟eramũ ae porowykya uruywa.
Ka‟ape rane ae oi uruywaupe erurire ae imowowoka, imowowogire ae
iywyteroka. Iywyterongire ae yrupema iapau iopopawire ae iatywa
iapau iatywa iapore ae imu‟au imu‟are ae awau ipitupaware ka‟ape,
erurire ae imanauee a‟ere imanau kwaraype ikangire ae imopiririka.
A‟eramũ futat yrupema tee pawamũ.
Texto e desenho: Jari Kaiabi
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Yrupema ngã a wusãng ujã. Nan ae yrupemaa apoi, kujã nuapoi,
kuima‟e ramũ etee ae porowykya. Kwaiwete yrupema jewaga
kuera‟mũ etee futat.

Texto e desenho: Matarekatu Kaiabi
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Nanare yrũpema jari ywa imua
jau. A‟e re ipitupa a‟e ramu futat
ikawĩa ywa pyw.

Texto e desenho: Muap Kaiabi

Kwaraype „nga yrupema nugi, a‟ere „nga imopororoka ipitupawa jui.
Texto e desenho: Tamakari Kaiabi
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HISTÓRIA DA ORIGEM DOS DESENHOS DE
PENEIRA

WUY’WA PIARERA NGA PORONGYTA – O HOMEM QUE FOI
BUSCAR CANA BRAVA

Narrador: Tarumani Kaiabi.
História contada no dia 25/06/1999, na Aldeia Kururu.

Tradutor e escritor : Professor Tarupi Kaiabi.

Um certo dia, muitas pessoas saíram do Rio Peixoto de Azevedo para
outros lugares, procurar os inimigos para guerrear. Durante a viagem no mato,
as pessoas foram morrendo, porque em outros lugares dos matos existiam
muitos bichos bravos como: muriçocão, cobra-facão e outros. Então, primeiro o
pessoal foi atacado pelo muriçocão; no outro acampamento o pessoal foi cortado
pela cobra-facão e sobrou só uma pessoa. Essa pessoa era um homem muito
sabido, ele era prevenido. Onde ele dormia, ele fazia uma cerca com muitas
varas para se proteger do bicho barbo.

Quando o pessoal dele acabou, ele ficou sozinho caminhando
no mato. Ele ficou muito tempo no mato, a mulher dele já ficou com
outro homem, já tinha casado com outro marido. Ela tinha filha e
filho, todos os filhos e filhas cresceram, casaram também. Porque o
primeiro marido ficou muitos meses no mato.
Esse homem continuou caminhando até que ele chegou no rio
da canabrava, que é o Rio Xingu, porque só neste rio existe muita
canabrava até hoje. Quando ele chegou neste riozão, ele começou a
procurar transporte para atravessar para o outro lado do rio e ele
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começou a andar na beira do rio até chegar no jaó, era bem de
tardezinha. Aí ele falou para a jaó:
___ Oi, vovó, como é que está, tudo bem?
___ Oi, meu sobrinho, comigo está bom, e você, sobrinho, tudo
bem com você?
___ Tudo bem comigo, vovó.
Quando foi às oito horas da noite, ele falou para a jaó assim:
___ Vovó, eu vou deitar com você, tá?
___ Não, sobrinho; minha rede é muito pequena e a corda da
rede também é muito fina; senão, vai arrebentar para nós.
___ Vovó, eu fiquei muitos meses no mato sem deitar numa
rede, porisso eu quero me deitar com você, vovó.
___ Não, sobrinho, deita aí na beira do fogo para esquentar seu
corpo, tá sobrinho?
___ Não, vovó, lá vou eu deitar.

Desenho: Kamilita Kaiabi
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Essa pessoa tentou, tentou, mas a jaó também negou, negou,
até que ele foi para perto da jaó e começou a deitar com ela. Quando
ele deitou a rede arrebentou, caiu tudo no chão e a jaó voou com
tudo: fogo, rede e a casinha também ela levou. A jaó atravessou para
o outro lado do rio e lá ela ficou assobiando para ele de novo, mas o
homem não foi lá porque estava muito escuro e ele amanheceu lá
mesmo. Bem cedo ele começou a gritar de novo. Ele gritou, gritou, aí
veio um urubu, sentou perto dele e falou assim:
--- O que é que você quer?
___ Eu estou procurando alguém para me atravessar.
___ Ah! Eu levo você para o outro lado do rio.
___ É, então vai pousar naquele barranco limpo, tá?
Aí o urubu voou, mas o vôo dele era muito doido. O urubu
voltou, sentou perto dele e falou para ele:
___ E aí, você vem comigo?
___ Não, eu não vou, seu vôo é muito doido.
Aí o urubu foi embora. Ele gritou de novo, gritou, gritou, aí veio
o mutum, sentou perto dele, falou assim para ele:

Desenho: Jawutari Kaiabi
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___ Oi, companheiro, o que você manda?
___ Eu estou gritando para vocês, para vocês me atravessarem
para o outro lado do rio.
___ Ah! Eu levo você, tá bom?
___ Então você vai primeiro, eu quero ver você.
Aí o mutum voou e foi sentar na boca do camarão enorme, que
comeu o mutum. Aí ele ficou olhando o mutum que foi comido pelo
bicho da água. Depois disso ele gritou de novo: gritou, gritou e o
jacaré borbulhou a água, junto com o borbulho, um jacaré muito
grande boiou. O jacaré respondeu assim:
___ O que foi, meu amigo?
___ Não, eu estou procurando uma pessoa para me atravessar
para o outro lado do rio.
___ Muito bem pode vir, eu vou levar você, tá bom?
___ Então vai sozinho primeiro, eu vou colocar pau seco em
cima de você, tá?
___ Tá bom.
Aí o jacaré saiu com pau seco nas costas, até chegar na beira
do outro lado. O jacaré voltou com esse pau seco de novo e falou
para ele:
___ Pode vir, eu vou atravessar com você tranqüilo.
___ Tá bom, eu vou sim.
Ele foi e sentou encima do pau seco. Aí, o jacaré perguntou
para ele:
___ E aí, você já sentou?
___ Sim, já está pronto, pode ir.
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O jacaré começou a andar com ele, quando foi bem no meio do
rio, o jacaré falou para ele assim:
___ Oi, eu quero que você me xingue, pode falar do meu olho,
do meu corpo, tá?
___ Olhe, eu não vou xingar o senhor, você é gente boa. O
jacaré ouviu tudo o que ele falou, andou com ele de novo e repetiu a
mesma coisa:
___ Oi, companheiro, eu quero que você me xingue, tá?
___ Oi, gente boa, eu não vou xingar você não, tá? Porque é
que eu vou falar mal de você?

Desenho: Jawutari Kaiabi
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Não, pode me xingar, pode falar do meu nariz, do meu rabo
feio, pode falar do meu olho, pode falar do meu corpo feio, tá?
___ Não, eu agrado você, você é gente legal, só você que está
me salvando, me atravessando para o outro lado do rio, então eu não
posso falar mal de gente boa.
Aí o jacaré andou com ele até chagar na beira e ele pulou no
galho da árvore, desceu lá no chão e aí ele começou a xingar o
jacaré, ele falou tudo o que o jacaré pediu para xingar ele. O jacaré
ficou ouvindo e quando ele acabou de falar, o jacaré ficou bravo, com
tanta raiva que o jacaré quebrou tudo o que ele tinha.
Pronto, ele atravessou para o outro lado do rio e ficou tranqüilo,
ficou contente. Aí ele ficou só caminhando e quando foi escurecendo,
ele chegou no sapão. Ele ficou embaixo dele, quando foi meia noite,
o sapão virou a cara para o rumo da aldeia dele. O sapão, quando
virou para o rumo do lugar dele, falou o nome do rio que ele mora. Aí
ele começou a perguntar para o sapão, mas o sapão não respondeu
mais.
Quando foi de madrugada, o sapão se afastou dele e ele ficou
sozinho até amanhecer. Bem cedo ele partiu no rumo que o sapão
falou, caminhou, caminhou e escureceu novamente. Ele fez
acampamento e deitou. Quando foi sete horas, o cupinzeiro começou
a falar e deu medo nele, o cupinzeiro ficou falando até amanhecer o
dia. Bem cedo, ele foi lá e avistou só cupinzeiro.
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Desenho: Katuryp Kaiabi

Aí ele caminhou de novo, até escurecer. Aí ele fez
acampamento e deitou. Quando estava bem escuro, a taquara
começou a falar de novo até amanhecer. Bem cedo, ele foi lá de
novo e avistou só taquara, aí ele cortou dois metros de taquara e
caminhou de novo para o rumo da aldeia dele.
Escureceu novamente, ele fez acampamento, deitou e quando
foi sete hortas, a madeira começou a falar de novo. Essa madeira se
chama araity na língua Kaiabi, esse araity ficou falando até
amanhecer o dia, para tirar a ramela do olho dele. Bem cedo, ele foi
lá e viu que era cera que o povo Kaiabi usa para colar flecha. Aí ele
tirou cera e caminhou de novo até escurecer, ele fez acampamento,
deitou e quando foi de noite, o cará começou a falar perto dele de
novo e ele ficou ouvindo até amanhecer o dia. Bem cedo ele foi lá,
viu que era o cará. Ele tirou bastante, ele fez cesto, colocou cará na
cesta, caminhou de novo até chegar numa aldeia.
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Essa aldeia que ele chegou era a aldeia da cobra, as coisas
que ele levou, deixou lá no caminho. Ele foi sozinho e entrou numa
casa grande. Quando ele foi no meio da casa, a cobra fechou as
duas portas, tinha muitas cobras grandes lá, aí ele ficou no meio da
casa. O homem falou todos os nomes de bichos para a cobra, mas a
cobra falava que ela comia todos os bichos, até escurecer. Quando
foi de noite, apareceram muitos bichos e ele começou a falar o nome
de cada bicho que anda de noite, como: anta, veado, cutia, paca e
outros, para que viessem salvar ele da cobra.
Amanheceu, o gavião cantou, mas a cobra não ficou com
medo. Quando o acauã cantou, a cobra se afastou da porta e essa
pessoa correu e pegou um pedaço de pele da cobra que parecia uma
peneira desenhada, levou e chegou na aldeia com essa peneira.
Quando ele chegou lá na aldeia dele, ele deu taquara para o
homem que casou com a esposa dele. Na hora que a esposa dele o
viu, largou do outro e ficou com ele. Esse homem que tinha casado
com a esposa dele ficou xingando ele com a flauta, mas o dono da
mulher não sentiu nada. Ele só falou para o outro que quem não
anda é assim mesmo, fica engordando dentro da casa.
Foi assim que o povo Kaiabi descobriu os desenhos das
peneiras, que até hoje eles fazem. Além disso, esse homem
descobriu a cana brava usada para fazer flecha, a cera para colar os
enfeites na flecha, a taquara e o cará. Assim termina essa história.
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Quando o acauã cantou, Wuy‟wa Piaret pegou um pedaço de couro
de cobra da casa das cobras jararacas.
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OS DESENHOS DE PENEIRA

1- Nome: I‟yp. Primeiro
desenho que os homens
jovens aprendem. É usado
nas peneiras de uso, que
não são pintadas.
Desenho feito por Pirapy, Tamakari
and Kway‟wu Kaiabi, 2001.

Peneira feita por Kupeianin,
Aldeia Capivara, 2001.

Fotografia: Simone Athayde.
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2. Nome: Awasiayj, grão de milho.
Peneira de buriti feita por Tymari Kaiabi, aldeia Kururu, 1998.
Fotografia: Patrícia Di Filippi.
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3. Nome: Awasiayj, grão de milho.

Peneira da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo - MAE/ USP. Coletada por Georg
Grünberg no Rio dos Peixes (MT) em 1966.

Fotografia: Patrícia Di Filippi.
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4. Nome: Ipirien, Jarukang. Mais usado em peneiras de uso, não
pintadas.
Peneira feita por Kawe Kaiabi, aldeia Arraias, 1998.

Fotografia: Patrícia Di Filippi.
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4 – Nome: Jarukang e Ipirien (desenho composto, variação do
anterior).

Peneira da coleção do Museu de Etnologia de Berlin, Alemanha.
Coletada por Günter Hartmann no Parque do Xingu em 1984.
Registro: VB 18353. Fotografia cedida pelo museu.
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5. Nome: Awarapypot (pegada de raposa ou cachorro-do-mato).
Nome dado por Kupeap Kaiabi: Awasiayj (grão-de-milho).
Peneira irupefuku, autor desconhecido.

Fotografia: Patrícia Di Filippi.
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6. Nome: Kururu‟i (sapinho).
Peneira de buriti feita por Tari Kaiabi, aldeia Kururu, 1998.

Fotografia: Patrícia Di Filippi.
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7 – Nome: Jowiterian.
Peneira coletada por Berta Ribeiro, no Parque Indígena do Xingu, em
1977. Museu Nacional, Rio de Janeiro, Registro MN 39642.

Foto: Klinton Senra.
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8 – Nome: Moiafu'a (cobra enrolada).

Peneira feita por Kawe Kaiabi, aldeia Arraias, Parque do Xingu, 1998.

Fotografia: Patrícia Di Filippi.
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9 – Nome: Janipap wuu, Kwasiarapat (fruto de jenipapo, desenho de
braços).

Peneira feita por Kawe Kaiabi, aldeia Arraias, Parque do Xingu, 1998.
Fotografia: Patrícia Di Filippi.
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10 – Nome: Kwasiarapat.
Peneira da coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro, coletada
por Berta Ribeiro no Parque do Xingu em 1977. Número de registro:
MN 39642.

Foto: Klinton Senra.
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11 – Nome: Kwasiapiayj (desenho tortinho).

Peneira feita por Miaracaja Kaiabi, aldeia Tuiararé, Parque do Xingu,
1997. Foto: Patrícia Di Filippi.
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12 – Nome: Jowosiape (casco de
jabuti).

Acima, peneira feita por Tymari
Kaiabi, da Aldeia Kururu. Ao lado,
peneira feita por Tangueju‟i
(Careca), PI Diauarum.

Fotos: Simone Athayde
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13- Nome: Yogajurat (lagarta ou coró com o corpo dobrado).
Peneira feita por Tare‟a, aldeia Capivara, 2001.

Foto: Simone Athayde.
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14 – Nomes: Jowiterian, Inimo eta, Yogajurat, Yok, Yogii.

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.

Peneira feita por
Capivara, 2002.

Kupeap,

aldeia

Foto: Simone Athayde.
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15 – Nomes: Iwirapyj e inimo eta, Iwirapyj, Iwirapyj e yogajurat,
Iwirapyj e Yogii.
Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.

Peneira feita por Owit Kaiabi (in
memoriam) na aldeia Maraká,
Parque do Xingu, 1998.

Foto: Simone Athayde
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16 – Nome: Iwirapyj (envira ou cipó).

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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16 – Nome: Iwirapyj (envira ou cipó), continuação.
Variação do desenho Iwirapyj. Peneira coletada por Paulo Junqueira
no Parque do Xingu, 2001. Autor desconhecido.
Fotos: Simone Athayde
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17- Nomes: Ta'agafu'a, Ta‟agafu‟a ea‟em, Ta'agawoku (desenho de
pessoa com braços).

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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18 – Nome: Ta‟agafu‟a (desenho de pessoa com braços abertos).
Autor desconhecido, Parque Indígena do Xingu, 1998.

Foto: Patrícia Di Filippi.
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19 – Nomes: Ta‟agafu‟a, Taangap jakunaap (desenho de pessoa
com braços abertos em forma de cruz).
Peneira da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo - MAE/ USP. Coletada por Georg
Grünberg no Rio dos Peixes,
MT, 1966. Foto: Patrícia Di
Filippi.

Ao lado, peneira feita por
Kawintaii Kaiabi, Aldeia Kururu,
2002.

Foto: Simone Athayde
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20 – Nomes: Araa, Ta‟agafu‟a, Ta‟agafu‟a tayt, Ta‟agap tayt,
Ta‟agawoku, Ta'agap tayt (desenho de pessoas com filhos e braços
abertos).

Peneira coletada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes em 1966.
Coleção do Museu das Culturas da cidade de Basiléia, na Suíça,
continente Europa. Registro: Ivc 12056. Fotografia: Peter Horner,
2004, cedida pelo museu.
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21 – Nomes: Ta‟agafu‟a, Ta‟agafu‟a tayt, Jywa pekangerowat
(desenho de pessoa com braços e garras ou dedos dobrados).

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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22 – Nomes: Ta‟agafu‟a, Ta‟agap, Ta'agap jopep (desenho de
pessoa, tipo gêmeos).

Peneira feita por Preajup Kaiabi, Aldeia Kururu, 1999.

Foto: Simone Athayde.
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23 – Nomes: Araa, Ta‟agap jopep, Ta‟agap tayt (desenho de pessoa).

Peneira da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo – MAE/ USP. Coletada por Georg
Grünberg no Rio dos Peixes, MT, 1966.

Foto: Patrícia Di Filippi.
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24 – Nomes: Ta'agafu'a tayt, Ta'agap tayt (desenho de pessoa com
filhos).

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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24 – Nomes: desenho composto, combinação dos desenhos
Ta‟agafu‟a, iwirapyj e awarapypot.

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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25 - Nome: Kwasiaruu (desenho grande).
Acima, peneira feita por Owit Kaiabi (in memoriam), aldeia Maraká.
Abaixo, duas peneiras feitas por Jywafuku Kaiabi do PIV Manito, 2002.

Fotos: Simone Athayde.
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Panakũ – Cesto Cargueiro

26 – Nome: Kwasiarapat (Braços abertos).

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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26 –Nome: Kwasiarapat (Braços abertos). Vista lateral.

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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27 - Nome – Ipirien e/ou Jarukang (caminho ou costelas/osso). Parte
de baixo do cesto.

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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28 – Nomes: Kwasiarapat or Kwasiapiayj.
Parte de baixo do cesto.

Fotografia tirada por Georg Grünberg no Rio dos Peixes, 1966.
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29 – Nome: Kwasiarapat.
Cesto cargueiro da coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro,
coletada no Rio Teles Pires em 1955. Registro: MN 6307.

Foto: Klinton Senra.
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30 – Nome: Panakukupe (costas do Panakũ).

Cesto cargueiro da coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro,
coletada no Rio Teles Pires em 1955. Registro: MN 6307.

Foto: Klinton Senra.
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31 – Nome: Awarapypot (Pegada de raposa - variação, padrão de
desenho aberto).

Cesto cargueiro da coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro,
coletada no Rio Teles Pires em 1955. Registro: MN 6307. Parte de
baixo do cesto.

Foto: Klinton Senra.

101

31 – Nome: Awarapypot (Pegada de raposa - variação, padrão de
desenho aberto).

Peneira feita por Owit Kaiabi (in memoriam), aldeia Maraká, Parque
Indígena do Xingu, 2000.

Foto: Simone Athayde.
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32 – Nome: Kwasiaruu, Kwasiarapat (desenho grande, braços
grandes).
Cesto coletado por Georg Grünberg no Rio dos Peixes em 1966.
Coleção do Museu das Culturas da cidade de Basiléia, na Suíça,
continente Europa. Registro: Ivc 12001. Fotografia: Peter Horner,
2004, cedida pelo museu.
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33 – Nome: Jarukang e Ipirien (variação).
Cesto coletado por Georg Grünberg no Rio dos Peixes em 1966.
Coleção do Museu das Culturas da cidade de Basiléia, na Suíça,
continente Europa. Registro: Ivc 12001. Fotografia: Peter Horner,
2004, cedida pelo museu. Parte de baixo do cesto.
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OS RECURSOS NATURAIS USADOS
NA CESTARIA KAIABI

Desenho: Wareajup Kaiabi

Recursos naturais usados para fazer a peneira desenhada, Araa:
1) Arumã – uruyp – corpo da peneira
2) Cipó – yrupepoyta – cabo
3) Algodão – amyneju – amarração e alça
4) Jequitibá – Jemore‟yp – tinta para pintar.
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TUIARARÉ É QUEM CUIDA DO ARUMÃ
Matari Kaiabi
O uruyp nasce na cabeceira dos córregos, eu não sei se ele
tem semente, mas ele brota na terra molhada, no Kofet e no Yataran.
O Kaiabi não planta o arumã, ele é nativo da natureza, mas
antigamente o deus Tuiararé era quem utilizava o uruyp e cuidava
para fazer peneira. Atualmente, creio que ele ainda cuida e planta
esse recurso natural que é o arumã. Nós não cuidamos do arumã,
talvez o dono que é Tuiararé é quem cuida dele.
O uruyp tem dono. Quando o Tuiararé utilizava o arumã, ele
encontrou a dona, uma mulher. O Tuiararé transformou essa mulher
em uma mulher humana para ser sua esposa. O nome dela é
uruywoog (lagarta) que mora dentro do arumã.
O arumã se encontra no córrego, no Kofet, no Yataran.
Depende do lugar, tem aldeia que fica longe do ecossistema
onde tem arumã.Para chegar até o local tem que caçar para
encontrar, abrir picadinha na beira do córrego até achar.
O que é usado do recurso é a fibra dele, que é resistente para o
produto. Se usa também a parte da carne dele.
Usamos a peneira feita de arumã para coar mingau, peneirar a
massa de mandioca e o pó do milho para fazer mingau. Guardamos
também comida, objetos e algodão dentro.
Atualmente o uso do arumã (uruyp) mudou, se usa muito e
antigamente não usava muito.
Antigamente também não se vendiam os produtos de arumã,
mas quando o meu povo veio para Parque do Xingu começou a
venda.
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Na área dos nossos ancestrais tinha muito esse recurso natural
e aqui no PIX tinha pouco. Aqui nas regiões do PIX o arumã está
cada vez mais difícil de achar.
Alguns jovens também não utilizam muito o arumã, porque não
aprenderam a fazer o produto (peneira) tirado desse recurso natural.
Dizem que alguns motivos para os mais novos não fazerem
peneira são a falta do recurso natural arumã, e outro problema é a
falta de interesse dos jovens ou se envolveram mais em outras
coisas.
Nesse ano veio um estudioso de São Paulo para pesquisar o
arumã. Se a pesquisa nos trouxer um bom resultado, talvez
futuramente nós vamos cuidar ou plantar esse recurso natural para
que ele não se acabe.

Desenho: Myauiup Kaiabi.
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URUYP - ARUMÃ

Maure Kaiabi e Awatat Kaiabi

Desenho: Tangeakatu Kaiabi

Na sociedade Kaiabi usamos muito um recurso natural que
chamamos uruyp. É um tipo de taquarinha que usamos para fazer
peneira. As peneiras que fazemos servem para fazer farinha e
mingau, para guardar objetos da casa, como fuso e algodão e para
enfeitar a casa. Nós também fazemos peneiras para vender. São os
homens que sabem fazer peneira. Aqui no Xingu não tem bastante,
por isso os Kaiabi fazem pouca peneira, falta material.
Na área ancestral Kaiabi tem dois tipos de uruyp: uruywete e
uruykuruk, mas aqui no Xingu só existe uruykuruk. Para encontrar
uruyp é muito difícil, porque aqui no Xingu tem muito pouco. Uruyp
fica na beira dos córregos, em locais frescos, geralmente muito
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distantes das aldeias, por isso nós precisamos procurar muito até
achar.
A folha dela é igual a folha de taquarinha, só que ela é bem
pequenininha. Quando nós encontramos uruyp cortamos as
taquarinhas, depois amarramos com embira. Quando chegamos em
casa rachamos com faquinha e colocamos no sol para secar. Depois
de seca, tiramos as carnes delas e trançamos. Antes de começar a
pessoa precisa pensar no desenho que vai fazer na peneira. Antes
de terminar precisa ir novamente ao mato para tirar o cipó, para
amarrar e firmar a peneira. Para pintar a peneira usamos uma tinta
que tiramos de uma árvore.
A pessoa que for tirar uruyp deve tirar só a metade, para elas
nascerem de novo. Se tirar várias vezes, sem cuidado, o recurso fica
fraco e morre. Devemos tirar só o que está maduro, deixando o verde
para se renovar. Assim teremos para sempre esse recurso. Se
queimarmos as taquarinhas, elas não vão crescer mais, correndo o
perigo delas se tornarem um recurso não-renovável.

Desenho: Yasariku Yudja
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TAQUARINHA

Jemy Kaiabi
Taquarinha é um recurso natural para a sociedade Kaiabi, que
o povo nunca deixou de usar. É usada para fazer peneira, e
chamada por nós de uruyp. Para fazer peneira tem que ir no mato
em busca de uruyp, procurar na beira do córrego, dentro do mato.
Uruyp gosta de lugar fresco. Ela não gosta muito de viver no mato
bruto, elas ficam amontoadas, só num pé. Para cortar taquarinha não
pode cortar tudo senão morre tudo. Tem que deixar pelo menos
cinco ou dez pés para taquarinha se renovar.
O povo Kaiabi, depois de tirar taquarinha, pode trazer na casa e
depois rachar com faquinha e colocar no sol para secar. Depois de
secar pode tirar as carnes delas quando acaba de terminar, pode
começar a fazer peneira, antes de começar pode pensar qual o tipo
de desenho que você vai desenhar na peneira.
Assim que a peneira ficar quase pronta, a pessoa pode ir
novamente no mato cortar cipó e trazer para amarrar na peneira para
firmar. Cipó que é trazido do mato a gente amarra junto com a
peneira, firmando a beira da peneira. Depois que a peneira ficar
pronta, a mulher usa para fazer mingau, coar suco de mel, etc.
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ANTES DO CONTATO COM OS NÃO ÍNDIOS O URUYP ERA
USADO NORMALMENTE
Sirawan Kaiabi

Uruyp nasce sozinho, também não tem ninguém para criar,
também não tem pessoa para cuidar de recurso uruyp. O recurso fica
no pantanalzinho e na mata alta, ele fica na beira do córrego. Esse
recurso sempre fica longe da aldeia porque é meio difícil de
encontrar. Tem muito lugar que uruyp gosta, mais sempre o lugar é
pobre de uruyp. Onde se encontra tem que sempre caminhar pelo
caminho ou ir de canoa para chegar até o local. E sempre tem que
frequentar o lugar para buscar andando. A parte do uruyp que
usamos é feito casquinha do caule, isso que pessoal faz para fazer
peneira.
Também precisa só cortar cerca de 20 cm, um pouco alto,
assim não morrerá. Se cortar no fundo do pé do recurso, pode
desaparecer o recurso natural. A casquinha do caule do uruyp pode
servir para trançar enfeite da borduna e do cocar. O caule também a
pessoa aproveita para fazer peneira para coar farinha, coar fubá de
milho e para guardar algodão. Assim que usamos peneira, outras
peneiras pessoa vende, também aquele que para vender é pintado
com jemoreyp.
Antes de contato com não índio o uruyp era usado
normalmente. Porque existia muito recurso natural que o povo
utilizava pouco, só para consumo. Algumas pessoas controlavam o
recurso que ficava perto da aldeia dele. Mas depois do contato
ninguém quer pensar em controlar mais o recurso.
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Tem alguns lugares que pessoa não deixa uruyp crescer direito,
cortar, cresce e corta. Então isso é perigoso. Isso acontece porque
ele precisa utilizar para consumo dele.
Existe o jeito de manejar este recurso natural para que ele não se
acabe, seja extinto. Se ninguém aprender a usar este recurso natural
mais utilizado, ele poderá morrer. Também se a pessoa corta de
qualquer jeito sem pensar no futuro da natureza vai acabar. Por isso,
que é bom cortar direitinho uruyp para não morrer. Ele deve ser
cortado sempre deixando um metro plantado no chão.

Ecossistema do arumã. Pokop (pacova), Ywyn‟ yp pirun (árvore não
identificada) e Jujywa (açaí). Desenho: Jewyt Kaiabi.
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ATUALMENTE O PESSOAL FAZ PENEIRA MAIS PARA
VENDER
Tari Kaiabi, Jewyt Kaiabi, Sirawan Kaiabi, Wareajup Kaiabi

Atualmente o arumã nasce sozinho, deve ter dono só que a gente
não conhece, todo recurso natural que existe na natureza tem seu
dono ou espírito. Eles também cuidam dos recursos naturais.
O modo de cortar o arumã mudou porque cortamos de qualquer
jeito, antes não, cortávamos com faca, somente quebrávamos para
tirar, o jeito de usar era assim. Mas, atualmente, a pessoa que tira
corta com faca. Também o produto não era vendido. Produzia
somente para uso e enfeite da casa, presenteava o sogro quando
casava com a filha de alguma pessoa. Agora não se faz mais isso,
porque o uso não é mais daquele jeito. A pessoa faz mais para
vender. O arumã fica mais no brejo, na mata alta, na beira do córrego
e tem pouco nas outras matas.
Este recurso tem pouco, por isso que muitas pessoas procuram
mas, é difícil para eles produzirem. Porque este recurso fica longe,
não fica perto da aldeia, mesmo assim a pessoa tem que ir buscar.
Se é em outro lugar, a pessoa vai de barco, o sofrimento é muito
para apanhar o recurso natural. A parte que a gente usa do arumã é
tudo, as vezes a pessoa usa o caule para peneira de peneirar
farinha, isso para não perder o recurso natural. Tem um jeito certo de
tirar uruyp, tem que cortar direitinho, não cortar de qualquer jeito,
porque assim ele pode morrer, por isso tem que ter a medida de
cortar uruyp.
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QUAIS SÃO AS PARTES DO ARUMÃ?

Iwã Kaiabi
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Existem três tipos de uruyp:
- uruyp kuruk
- uruyp wete
- uruyp wuu
Aqui no Xingu só existe um tipo de uruyp, que é o uruyp kuruk.

AS PARTES DO ARUMÃ:
A‟kang – nome geral para galho
Enupy‟ã – joelho, divisão principal de onde saem os galhos
Etyma‟kang – galho que nasce depois do joelho
Akã jo‟ok – divisão do galho
Iypy – a perna da planta, que nasce antes de formar o
joelho. É o caule da planta antes de separar, porque não
divide, não separa, sempre fica quando a planta é cortada.
Oop – folha
Ejujyau - broto
Ejui – gema da folha
Apo – raiz

Professor Tarupi explicando as partes do arumã para
os alunos na aldeia Kururu.

115

Pequeno texto sobre Jemore’yp (jequitibá)
Texto e desenhos: Myauiup Kaiabi

Quando agente vai tirar tinta de jequitibá, tem que levar uma
panelinha de 5 litros para colocar tinta. Mas antigamente, dizem que
os Kaiabi colocavam a tinta dentro de uma cabaça ou tatusi.
Esta tinta tiramos assim:
Primeiro tem que limpar em volta e depois tem que ver onde vai
começar a bater. Aí vai batendo com o machado de cima para baixo,
vai batendo, batendo e vai saindo a fibra, quando chegar até o pé
tem que cortar.
Depois do corte, tem que colocar a fibra no chão para
espremer para tirar a tinta. Para tirar a tinta é um pouco difícil, mas
mesmo assim tem que enfrentar o serviço.
Essa árvore gosta de ficar no ecossistema que se chama
yataran (lugar que inunda).
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Desenhos: Myauiup Kaiabi
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JEMORE’YP
Texto e desenho: Jamanary Kaiabi

Jemore’ywa iypeaa ae anupã jyapyyã pyw imoia. A’ere
ityamiau, erua yrupema pitupa ipyw. Au Tuiararé pe nitywi,
kwekaty etee itywaw a’eraũ miaũ nitywi kwakwa’i. Ka’arete
pe etee jemore’ywa. Yekwawi rupi, iywyri jaw ojemongjaw;
mukuw etee ijemogyi. Na pa’rui ekoetei ae, yrupema
pitupawamũ etee ije pa’rui.
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AMYNEJU – ALGODÃO
Texto e desenho: Kaku Junior Kaiabi Nambikwara

Amyneju é um produto da roça. Esse produto é usado para
amarrar o aro da peneira, fiado para fazer a rede, amarrar abanador,
tipóia etc. O ecossistema do amyneju e na terra preta, pois se ele for
plantado na terra vermelha, ele pode nascer, crescer e dar o fruto,
mais fica muito fraco. Esse produto era muito utilizado pelos nossos
ancestrais na confecção de redes e outras coisas usadas pelos
índios Kaiabi. Já agora o amyneju está sendo cada vez menos
utilizado, aliás, está desaparecendo, não está mais sendo usado
como era antes. Mas mesmo assim ainda é utilizado pelas mulheres
e homens do povo Kaiabi.
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YRũPEPEPOYTA - CIPÓ
Texto e desenho: Tamakari Kaiabi
Esse recurso yrũpepepoyta, o ecossistema dele é mata alta e na
capoeira, é nesses dois ecossistemas que ela vive, ela não é
plantada pelas pessoas, ela é do mato mesmo. A densidade é alta,
porque nós não usamos no dia a dia, só quando precisamos que
pegamos ele. O recurso é usado para fazer o aro da peneira, ele não
é utilizado para fazer outras coisas.
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YWYJUPE - TINTA PARA CUIA E PENEIRA
Texto e desenho: Jawarete Kaiabi

Ywyjupea ojemongy japopewa pype. Jane ipina japepo pype
ityamiamũ tya re‟y manaw ipype. Imanaw yrupema. Kwai‟i ywyjupea
aw Tuiararé pe.
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PINOWA – PALHA DE INAJÁ

Texto e desenho: Tamakari Kaiabi

Kofera pype pinowa jemongyi ka‟arete pe jaw. Oowa ae aparu oga
pirungawa mũ. Au kuwai‟i pinowa Tuiarare pe.
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JUY’WI – CABO DA FOLHA DE INAJÁ

Texto e desenho: Tare‟i Kaiabi

Juy‟wi a‟ngã amopororok akaw o juupe.
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WYWA – CANA BRAVA
Texto e desenho: Juruky‟a Kaiabi

Ka‟ape wuywa jemongyi. A‟eramũ ae imono‟oka erua imono‟okire
erua iapemoka tata pe, a‟ere imanau kwara‟ype imosingã.
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