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APRESENTAÇÃO 

r 

Esta primeira apostila do projeto de resgate cultural das festas 

Yudjá inclui os materiais produzidos pelos alunos, agentes indígenas 

de manejo de recursos naturais, apicultores e professores durante as 

oficinas e expedições realizadas com a comunidade da Aldeia Tuba 

Tuba e Pakisãba de maio a julho de 2002. Também participaram das 

oficinas homens mais velhos e mulheres, que contribuíram para as 

informações apresentadas sobre cada instrumento musical e o 

manejo dos recursos naturais usados para fazer estes instrumentos. 

Esta apostila é assim um primeiro passo para o sonho dos 

Yudjá em possuir um livro documentando o trabalho de resgate das 

suas festas que foi iniciado no ano de 2001 através da Associação 

Yarikayu. 
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Classificação dos Instrumentos Musicais Yudja de 
acordo com os cientistas 

·"' 

AEROFONES 
-Awã Pãre 
- Wiruwiru 

Flautas transversais -Arapadika 
- Txúkãtxukü 

Flautas - Pihüpihü 
Flautas verticais - Waruba 

1 nstrumentos - Br'a xt xt 
- /'ãnãi Pãre de sopro Flautas de Pan - Ftr Pãre 
- Br'arahlhr 

Trombetas -Duru 
-Ptre 

Cornetas/Buzinas -Kamahu 
- Sese 
-Wãbekuaata 

Instrumentos de Clarinetes - Pireu xt x; 
válvulas - Ptreerentn; 

IDIOFONES 

Instrumentos de Chocalhos de cuia -Wlwa 
Chocalhos de -Ããbe Ressonância sementes - Pitã 

Instrumentos de ( a vibração é 
Fricção produzida por fricção - Ftr Abe 

da palma da mão) 
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1. Awã Pãre 

/V 

AWA 

- - 
Desenho: Taradju Yudja 

• Classificação: flauta transversal 

• Descrição: flauta de taquara, fechada de ambos os lados, com dois 
buracos para os dedos da mão esquerda. 

• Medidas: Comprimento (C): 56.3 cm; Diâmetro (D): 2.2 cm. 

- • Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. 
Várias músicas diferentes são tocadas com esta flauta. É tocada em 
qualquer dia, geralmente de madrugada, mas também pode ser tocada 
em qualquer hora. Por vezes também é tocada durante o caxiri. Não é 
tocada em nenhuma festa especial. O dono desta flauta é o "Awã'' 
(espírito do mato), e existe uma estória que fala sobre como os Yudja 
conheceram e aprenderam a tocar esta flauta. 

• Recursos Naturais: TTtT (substitutos: TTtTkamara; Txuriu, mas não é 
muito bom}. 
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2. Wiruwiru 

V 

Desenho: Tawavaku Yudia 

- 
- • Classificação: flauta transversal 

• Descrição: flauta de taquara, fechada de ambos os lados, com três 
buracos para os dedos da mão esquerda e um pequeno buraco do lado 
direito (depois do buraco da boca) para o dedo indicador da mão direita. 

- • Medidas: C: 60.4 cm; D: 2.3 cm. 

- • Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. 
Várias músicas diferentes são tocadas com esta flauta. É tocada em 
qualquer dia, geralmente de madrugada, mas também pode ser tocada 
em qualquer hora. Por vezes também é tocada durante o caxiri. Não é 
tocada em nenhuma festa especial. Esta flauta parece não ter estória 
especial. 

• Recursos Naturais: TTtT (substitutos: TTtTkamara; Txuriu, mas não é 
muito bom 

/'"' 

- 
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3. Arapadfka ou Perürümã 

- Desenho: Taradju Yudja 

- 

- - 
/'"'. 

- 
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Arapaclika ou Perürümã 

• Classificação: flauta transversal 
r». 

• Descrição: flauta de taquara, aberta no fim do tubo, com três buracos 
para os dedos da mão esquerda. 

• Medidas: C: 41.0 cm; D: 1.8 cm . 
. r-. 

!""'. 

• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. 
Algumas músicas diferentes são tocadas com esta flauta. É tocada em 
qualquer dia, a qualquer hora. Por vezes também é tocada durante o 
caxiri. Não é tocada em nenhuma festa particular. Esta flauta não tem 
espírito-dono nem estória. 

• Recursos Naturais: Titi (substituto: Títikamara) 

,,-..., 

• Observação: esta flauta foi sempre chamada de "Arapadí"ka". No 
entanto, durante a oficina os participantes disseram que o antigo nome 
desta flauta era "Perãrümê', e que Arapadrka era o nome que esta flauta 
tinha quando tocava uma música que foi aprendida pelos Yudja 
escutando a cantiga de um pássaro que não existe na zona do PIX, mas 
que existia na zona de Altamira-Pará. Esse pássaro costumava cantar no 
caminho que os antigos Yudja tomavam para ir coletar borracha. À 
medida que o tempo foi passando, os Yudja adaptaram o nome de 
Arapadí"ka como o nome usual desta flauta. 

( 

,,-,., 

,.,....., 

f""', 
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4. Txukütxukü 

• Classificação: flauta transversal 

• Descrição: como Arapadika mas mais pequena. 

- • Medidas: C: 36.1 cm; D: 1.9 cm 

• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. 
Algumas músicas diferentes são tocadas com esta flauta. É tocada em 
qualquer dia, a qualquer hora. Por vezes também é tocada durante o 
caxiri. Não é tocada em nenhuma festa particular. Esta flauta não tem 
espírito-dono nem estória. 

- 
• Observações: Algumas pessoas disseram que esta flautas é usada para 

tocar as mesma músicas que a flauta Arapadlka, mas num tom mais alto. 
Esta informação deveria ser confirmada no futuro. - • Recursos Naturais: TTtT {substituto: TTtTkamara) 

- 
- 
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5. Pihüpihü 

- 

• Classificação: flauta transversal 

• Descrição: como Txukütxukú mas mais pequena. - • Medidas: C: 26.4 cm; D: 1.6 cm 

• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. 
Algumas músicas diferentes são tocadas com esta flauta. É tocada em 
qualquer dia, a qualquer hora. Por vezes também é tocada durante o 
caxiri. Não é tocada em nenhuma festa particular. Esta flauta não tem 
espírito-dono nem estória. 

-- 
• Observações: Tal como em Txukütxukü, algumas pessoas disseram 

que esta flautas é usada para tocar as mesma músicas que a flauta 
Arepeotke. mas num tom mais alto. Esta informação deveria ser 
confirmada no futuro. 

• Recursos Naturais: TTtT {substituto: TTtTkamara) 
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Desenho: Dubare Yudja 

- 
- 
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6. Waruba 

•· .1-;.·. ·r J-- 

o 

o 

• Classificação: flauta vertical 

• Descrição: flauta de taquara, tocada verticalmente, aberta em 
ambos os lados, com um corte em "v" na abertura superior (a da 
boca), com 4 buracos - 2 para os dedos da mão direita e 2 para 
os dedos da mão esquerda. 

• Medidas: (não foram tomadas) 

- 
• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer 

homem. Várias músicas diferentes são tocadas com esta flauta, 
mas têm de ser tocadas na ordem correcta. É tocada em qualquer 
dia, a qualquer hora. Por vezes também é tocada durante o caxiri. 
Não é tocada em nenhuma festa particular. Waruba parece não 
ter espírito-dono, mas foram relatadas duas estória em que 
parece existir alguma relação entre esta flauta e um espírito-dono. 

• Observações: Esta flauta não deve ser tocada por homens que 
tenham bebês pequenos. O homem só pode tocar esta flauta 
quando o cordão umbilical do bebé já secou. 

• Recursos Naturais: TTtT (substitutos: Titikemere, mas não é 
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• Classificação: flauta de pan 

• Descrição: 5 pequenos tubos juntos lado a lado (com barbante), de 
comprimentos diferentes, abertos por cima e fechados em baixo. O lábio 
inferior é encostado à parte superior dos tubos e o sopro sai pelo lábio 
superior, sem tapar a abertura. 

• Medidas: C: 1° tubo (mais pequeno)- 12.2 cm, 2° tubo- 13.5 cm, 3° tubo- 
15.2 cm, 4° tubo- 16. 5 cm, 5° tubo- 18.2 cm; D: individual- O. 9 cm, total- 
4. 5 cm. 

• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. No 
passado algumas mulheres tocavam também esta flauta. Várias músicas 
diferentes são tocadas com esta flauta. É tocada em qualquer dia, a 
qualquer hora. Por vezes também é tocada durante o caxiri. Não é tocada 
em nenhuma festa particular. Esta flauta não tem espírito-dono nem 
estória. 

• Observações: Cada tubo tem seu nome: 1 ° tubo- ltxia xixi; 2° tubo- ltxia 
xt xt detxi'ã; 3° tubo- Yukame amenahã; 4° tubo- ltupa detxi'ã; 5° tubo 
ltupa. 

• Recursos Naturais: Tubos: TTtT (substitutos: (na ordem do melhor da o 
ior) TTtTkamara, Takurare Marãxã, Tarukawa Peuk'i'>. Fio: alcodão. 

r· 
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FLAUTA Bi"A xixi COLETADA POR KARL VON DEN STEINEN COM os 
YUDJÁ EM 1884.NA REGIÃO DA CACHOEIRA VON MARTIUS. COLEÇÃO DO 
MUSEU DE ETNOLOGIA DE BERLIN, REGISTRO NÚMERO VB 1728. 
Fotos cedidas pelo museu para o Povo Yudjá. 

- 
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r 8. f'ãnãi Pãre 

-- Desenho: Kumanu Yudja 

-- 

- - 

- 
- 



• Classificação: flauta de pan 

• Descrição: 3 pequenos tubos, 2 deles juntos lado a lado ( de 
comprimentos diferentes) e o terceiro separado, mas todos ligados com 
barbante. Tubos abertos por cima e fechados em baixo. O lábio inferior é 
encostado à parte superior dos tubos e o sopro sai pelo lábio superior, 
sem tapar a abertura. 

• Medidas: C: 1° tubo (separado)- 18.5 cm, 2° tubo (agrupado)- 21.0 cm, 3° 
tubo (agrupado)- 22.7 cm; D: (cada) - 1.0 cm. 

- 

• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem, 
com exceção do pajé. Apenas uma música é tocada com esta flauta. É 
tocada apenas numa festa especial, chamada de "Festa do manto do 
pajé". Esta flauta é do espírito-dono "l'ãnãf". Quando o pajé dorme, ele 
sonha com o dono que ordena para a aldeia fazer a festa. O pajé também 
pode decidir fazer esta festa quando alguém precisa de ser curado por 
estar muito doente. Durante a cerimónia da cura, dois homens tocam esta 
flauta (um homem tocada os dois tubos juntos e o outro toca o tubo 
separado), enquanto que o pajé vestido com o manto, canta e dança 
(com os outros homens e mulheres da aldeia). 

• Observações: Actualmente já não existe pajé Yudja, pelo que outro 
homem pode usar o manto durante a cerimónia. 

• Recursos Naturais: Tubos: TTtT (substituto: TTtTkamara). FiCJ: cilgodão. 

·, 

- 

\ 

~ 
- 

l µ ... 

.... 

- 
Desenho: Dubare Yudja 

- 

- 
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9. Fi'i' Pãrê 

- 

Classificação: flauta de pan 

• Descrição: 3 pequenos tubos ( de comprimentos diferentes}, ligados lado 
a lado com barbante. Tubos abertos por cima e fechados em baixo. O 
lábio inferior é encostado à parte superior dos tubos e o sopro sai pelo 
lábio superior, sem tapar a abertura. 

• Medidas: C: 1° tubo (pequeno)- 16.9 cm, 2° tubo- 19.3 cm, 3° tubo- 22.3 
cm; D: individual- 1.0 cm, total- 3.6 cm. - 

• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. 
Parece que apenas uma música é tocada com esta flauta. É tocada 
sempre em conjunto com outro instrumento - Ftr Abe (casco de Tracaja). 
Por vezes estes dois instrumentos são tocados durante o caxiri. Estes 
instrumentos são também tocados no fim da época seca, com o objectivo 
de chamar a chuva (quando as chuvas estão atrasadas no início da 
época das chuvas). Nessa altura um homem toca a flauta em conjunto 
com outro homem que toca o casco de Tracaja, enquanto duas mulheres 
os acompanham dançado de braço dado com os homens que tocam. - • Observações: Cada um dos tubos tem um nome: 1 ° tubo- ltxia; 2° tubo 
ttxlerentnt; 3° tubo- ltupa. 

• Tubos: TTtT (substituto: TTtTkamara, Tarukawa 



- 
10. Br'arahinr 

,,.... 

!""" 

,,-,. 
r 
,-.. 
,-, 
,... 
r-. 1 'l't.&·1~.·.c - - WU",. • • ...- •• -...~h 1 1 • /1 f • ., 1 '.• \· 1 1 •\'· ti.,:,·.• r • Í i•:,.. I 1 

! 1 

,.. 1 1 \ ~lt -7t li.!: .JÍ.r,jl. ltlf# ,t.'I.Jlr~ 1 1 1 1 
l 

: ll: . - 5s.;~~·~ lfM.r·...:-~.~ 1 
,. ~ .•• ,,. '::-1· . 1 
.; --~~ ' - p"~ . .! ,... 

- 

- 

Bisaka Yudja 

Desenho: Yanuwaka Yudja 



-, 

- 
- 

17 

• Classificação: flauta de pan 

• Descrição: 2 tubos ( de 
comprimentos diferentes), 
ligados lado a lado com 
barbante. Tubos abertos por 
cima e fechados em baixo. C 
lábio inferior é encostado à 
parte superior dos tubos e o 
sopro sai pelo lábio superior, 
sem tapar a abertura. 

• :M~: C: l O tubo (pequeno) - 
30.0 an, 2° tubo- 32.7 an; D: 
lndividual- 1.2 on, total- 2.3 
cm. 

• Informações: Este instrumento é feito e tocado por qualquer homem. As 
mulheres também podem fazer ou tocar este instrumento, se souberem. 
Várias músicas são tocadas com esta flauta, e até existe uma música que 
só é tocada com o tubo maior e acompanhado por mulheres cantando. 
Muitas das músicas tocadas com esta flautas são acompanhadas por 
mulheres cantando. Esta flauta é tocada durante o caxiri, para alegrar o 
pessoal. Esta flauta não tem espírito-dono, os Yudja dizem que o Deus 
"E'ami" tem, e sempre teve, esta flauta com ele. 

- • Observações: Tal como nas outras flautas de pan, cada um dos tubos 
tem um nome: tubo mais pequeno- /txía; tubo maior- ltupa. 

• Recursos Naturais: Tubos: Tttt (substituto: TTtTkamara, Tarukawa 
Peuk'l orosso ). Fio: algodão. 

-- 
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11. Duru 

- 

- 
- Homens Yudjá tocando Duru. Foto tirada no Parque Indígena do Xingu no 

ano de 1952. Fotógrafo: José Medeiros. Arquivo do Instituto Socioambiental. 
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• Classificação: trombeta 

- • Descrição: tubo de taquara grossa, totalmente aberto na ponta final e 
com um buraco de mais ou menos 2 cm de diâmetro no início do tubo, 
que foi cortado mesmo no nó da taquara (deixando ficar o nó). O som é 
produzindo por pressão dos lábios e tapando todo o buraco, soprando de 
forma a os lábios criarem uma vibração. Este instrumento musical é 
constituído por dois elementos separados, de diferentes tamanhos, cada 
um criando um tom diferente. Estes dois elementos são tocados em 
conjunto, alternadamente (por homens diferentes), de maneira a criar a 
variação de tom ao longo das músicas. 

- • Medidas: C: elemento mais pequeno- 45.5 cm, elemento maior- 61.5 cm; 
D: elemento mais pequeno- 7.0 cm, elemento maior- 7.4 cm. 



20 

- 

• Informações: Duru é um instrumento musical Yudja sagrado, apenas 
tocado durante a cerimônia especial "Duru karia". Estes instrumentos são 
feitos pelos homens da aldeia durante o período de preparação para essa 
festa. Qualquer homem pode tocar, durante a festa, desde que saiba 
tocar, menos o pajé, que também não pode fazer estes instrumentos. 
Este instrumento tem uma maneira especial de ser preparado: depois do 
tubo cortado nos tamanhos desejados e depois de fazer os buracos nos 
nós, os vários elementos Duru são colocados numa jirau, com fogo por 
baixo, de maneira a tirar a água dos tubos e a ficarem secos. Duru é um 
instrumento musical associado ao Deus "E'ami". Uma aldeia pode decidir 
organizar esta festa através de duas maneiras: 1- o Deus contacta com o 
pajé durante os sonhos e ordena ao pajé para dizer às pessoas para 
fazerem esta festa ( explicando tudo sobre como deve ser feita a festa: 
duração, que músicas devem ser tocadas, que tipos de ofertas quer dos 
Yudja, etc.); 2- as pessoas da aldeia querem fazer a festa e então pedem 
ao pajé para ele sonhar com o Deus e pedir permissão para fazer a festa. 
Apesar de hoje em dia os Yudja já não terem um pajé tradicional Yudja, 
as pessoas da aldeia fazem ainda esta festa, com a mesma seriedade de 
antigamente: durante a festa ninguém deve brincar, namorar ou fazer 
amor, o que, se não for respeitado, provoca ao terrível desastre. No final 
da festa, os Yudja fazem muito caxiri ("Maritxia"), comem a comida que 
prepararam para oferecer ao Deus e depois bebem o caxiri. 

• Observações: 1- Cada um dos elementos tem um nome: elemento mais 
pequeno- ltxia; elemento maior- ltupa. 2- Parece que a criação desde 
instrumento musical foi através do Deus, que, pela primeira vez, mostrou 
e ofereceu-o a um pajé Yudja durante os sonhos, e lhe ensinou a tocar as 
músicas. Quando o pajé acordou ele pediu aos outros homens para 
cortarem a taquara correta e lhes ensinou como fazer o instrumento e 
tocar as sua músicas. 

• Recursos Naturais: Txuriu. 

- 

-· 
Desenho: Tawaiku Yudja - 

- 
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Desenho: Taradju Yudja 
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• Classificação: corneta/buzina 

• Descrição: o mesmo que Duru, mas 
só 1 elemento . 

• Medidas: o mesmo que Duru. 

• Informações: Pire é o mesmo 
objecto que Duru mas não é sagrado 
e não é tocado numa festa especial. 
Pire é feito e tocado por qualquer 
homem e é usado como um sinal 
sonoro. É usado para chamar e 
convidar as pessoas para um 
ajuntamento ou atividade de grupo, 
ou, mais frequentemente, para 
informar/ convidar a aldeia de manhã 
quando o caxiri já está preparado 
para ser bebido. Este instrumento 
não tem estória. 

• Observações: Parece que o nome correto deste instrumento é Ptre. No 
entanto o nome de Kamahu também pode ser dado a este instrumento. 

,.- • Recursos Naturais: Txuriu. 

-· 
Desenho: Maware Yudja 
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13. Kamahu 

• Classificação: corneta/buzina 

• Descrição: grande e comprida cuia, limpa por dentro, com um buraco na 
parte superior da parte mais estreita da cuia, por onde se sopra, e outro 
no outro lado da cuia, na extremidade, por onde sai o ar. 

• Medidas: (não tomadas). 

• Informações: O kamahu é feito e tocado por qualquer homem, e é usado 
para produzir um sinal sonoro (para a mesma função que Plre). 

• Observações: 1- Todos os Kamahus presentes na aldeia não tinham o 
tamanho suficiente para produzir o som adequado. No passado os Yudja 
conseguiam obter nas suas roças cuias muito grandes e compridas ( cerca 
de 1 metro), as quais eram as ideais para fazer Kamahu. No entanto hoje 
em dia essas cuias grandes são muito raras. Hoje em dia os Yudja ainda 
fazem Kamahus, mas pequenos, que vendem como artesanato. Estas 
peças de artesanato são pintadas pelas mulheres ( que pintam os padrões 
Yudja tradicionais) com as tintas usadas tradicionalmente. 2- Como já não 
existem cuias suficiente grandes para fazer um Kamahu bom que produza 
o som desejado, hoje em dia os Yudja usam o Pire. 

• Recursos Nat1Jrahi: Cuia grande e comprida. 



24 

o 

Desenho: Maware Yudja 
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- 

Bisaka Yudja 

- - - 
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14. Sese e 15. Wãbekuaata 

• nJ . ~ ~ 
' ~ ,I_ 

,- t; ( }- ! : 

Desenho: Tawayaku Yudja 

- - - 
- - 
- 
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Sese e Wãbekuaata 

• Classificação: cornetas/buzinas 

• Descrição: Tubo de taquara, com um buraco lateral numa ponta, por 
onde se sopra, e aberto no lado afastado da boca. Os instrumentos são 
colocados na horizontal quando tocados, e o tocador não tapa todo o 
buraco com a boca mas sim encosta o queixo perto do buraco e com 
pressão nos lábios sopra. Estes dois instrumentos musicais são muito 
semelhantes, sendo apenas diferentes no fato de Wãbekuaata ter uma 
ranhura ao longo do tubo, na face contrária ao buraco da boca. Esta 
ranhura é coberta ou descoberta pela mão e produz variação no som. 

• Medidas: SESE - C: 32.0 cm; D: 3.7 cm. WÃBEKUAATA - C: 31.3 cm; 
D- 3.4 cm; Comprimento da ranhura: 5.5 cm. 

,-.. 

• Informações: Estes instrumentos são feitos e tocados por qualquer 
homem. Estes instrumentos podem ser tocados em qualquer dia ou 
quando há caxiri, mas eles têm uma função especial: eram usados por 
um homem para avisar a sua família quando regressava da pesca com 
peixe, ou por um grupo de homens para avisar a aldeia quando vinham a 
chegar de expedições de guerras com outras tribos. Parece que estes 
instrumentos não estão associados a nenhum espírito-dono e não têm 
estória. 

,,-.., • Observações: Estes instrumentos parecem já não serem usados 
actualmente. 

• Recursos Naturais: Wãbekua (substitutos: Titi grosso; Txuriu) 

,.-., 



-. 16. Pireu xixi 
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-· 
Desenho: Yasariku Yudja 



28 - -· Pireu xixi 
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• Classificação: clarinete 

• Descrição: Tubos feitos de taquara. Este instrumento é composto de 4 
elementos separados de tamanhos diferentes. Cada tubo é aberto dos 
dois lados mas com um nó perto da ponta da boca. É feito um pequeno 
buraco nesse nó, por onde é colocado um pilha (ou palheta) feita de 
taquarinha. Nessa pilha é feita uma racha de modo a produzir som de 
vibração 

- • Medidas: 

-· ,,- (em cm) Jtxia XIXI ltxia XIXI ltxiarahi"hi" ltupa 
tubo+ e ueno detxi'ã 

r- Comprimento 23.5 30.1 42.0 52.9 
r 11 total 
.,..... Comprimento 

até ao primeiro 1 8.2 1 8.2 1 7.4 1 8.1 ,.... 
i i nó - 1 1 Comprimento 

,..... 
11 

do primeiro nó 
1 15.3 1 21.7 1 34.7 1 44.7 até ao fim do - tubo 

,..... 1 1 Comprimento 1 8.5 1 8.3 1 8.6 1 8.3 

-· 1 1 da eilha 
Diâmetro 1 1.6 1 2.0 1 2.5 1 2.9 - - -· -· ,- 
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• Informações: Este instrumento musical é tocado numa festa especial, 
também com o nome de Ptreu xtxt, Esta festa é organizada por um 
homem que decide fazer a festa e que por isso é considerado o dono 
dessa festa. Então, o dono organiza as expedições para coletar as 
taquaras necessárias para fazer estes instrumentos, faz os instrumentos 
(pode fazer com ajuda de outros homens), decide quando acabar a festa 
e no final guarda os instrumentos na sua casa. Vários exemplares são 
feitos de cada tamanho, menos o mais pequeno do qual só é feito um. 
Cada tamanho produz um som diferente dos outros. Vários homens e 
jovens tocam estes clarinetes todos juntos. Várias músicas são tocadas 
por este instrumento, nas quais a variação no som é feita pela 
combinação dos vários tamanhos diferentes. Os homens tocam estes 
clarinetes dançando em linha, em que os homens que têm os clarinetes 
mais compridos vão no início da linha, seguidos pelos homens que tocam 
os de tamanho um pouco menor, e acabando num homem que leva os 
dois tamanhos menores. Os dois tamanhos menores podem ser tocados 
ambos pelo último homem, ou podem ser tocados por dois homens 
diferentes. Esta festa pode ser feita em qualquer época do ano, quando 
alguém decide fazer. A festa pode durar vários dias, ou mesmo semanas, 
até o dono decidir acabar. Durante os dias da festa os homens juntam-se 
ao fim do dia para treinar as várias músicas e ensinar aos mais novos. Os 
jovens e os meninos também participam e aprendem com os mais velhos. 
No último dia da festa todas as pessoas participam, os homens dançando 
e tocando e as mulheres dançando e cantando, e fazem uma 
representação da estória sobre a origem deste instrumento. Para acabar 
a festa é feita uma grande quantidade de caxiri que é bebida ao longo da 
última noite. Este instrumento também pode ser tocado fora desta festa, 
se for planejado, para praticar. O espírito-dono deste instrumento é 
"Kanã'' e existe uma estória que conta a origem deste instrumento (como 
os Yudja descobriram este instrumento através do "Kanã"). 

• Recursos Naturais: Tubo: Tiii (substitutos: TitTkamara; Txuriu; 
Wãbekua). Pilha: Takurare Marãxã (substituto: Tarukawa Peukt 
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Desenho: Yatiwara Yudja 

- 
,- - 

- Pireu xfxfKariá na Aldeia Tuba Tuba 



-- 

- 
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- 

Tinini Yudja com um conjunto de flautas 
Ptreu xixi - - 

- 
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17. Pirearahihi" ou Taratararu 
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Desenho: Xadawa Yudja 
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• Medidas: 
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• Classificação: clarinete 

• Descrição: como Pireu xTxT mas 
mais comprido. 

(em cm) 1 °(pequeno) 2º 3º 4º 5º 
Comprimento 87.2 99 125 144 175 total 
Comprimento 
até ao 9.3 9.3 9.7 9.5 12 
primeiro nó 
Comprimento 
do primeiro nó 77.9 89.7 115.3 134.5 163 até ao fim do 
tubo 
Comprimento - 10.5 9.3 - - da pilha 
Diâmetro 1.9 2.7 3.7 4.5 4.5 - Nota: Este instrumento não foi feito durante a oficina porque já existia na aldeia. A 

maioria já não tinha pilha por isso não foi possível medir. 

- 
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• Informações: Este instrumento musical também é tocado numa festa 
especial, que também se chama de Ptreerentr«. As informações sobre 
este instrumentos são as mesmas que de Pireu xixi. Este instrumento 
também é foi trazida pelo Kanã e está incluído na mesma estória que 
Ptreu xixi. 

• Observações: 1- Durante as entrevistas foram falados de 4 tamanhos 
diferentes para este clarinete, mas para a oficina foram trazidos 5. 
Deveria ser confirmado no futuro se existem 4 ou 5 diferentes tamanhos 
de Ptreerehtnt. 2- Este instrumento musical é também normalmente 
chamado de Taratararu, nome que imita o som de vibração deste 
instrumento. 

• Recursos Naturais: Tubo: Tt ti grosso e largo, ou Txuriu. Pilha: Takurare 
Marãxã (substituto: Tarukawa Peukí,. 

- 
- 
_,._, 

- 
Desenho: Taradju Yudja 



18. Wi"wa 

- 

- 

• Classificação: chocalhos 
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NOTA: Com o nome de wrwa 
existem 3 variedades diferentes: 

1- "wrwa do Pajé" 
2- "WtWa de cuia para os bebés" 
3- "WtWa de casco de Tracaja 

para os bebés. 

• Descrição: 1- Como "2" (ver em baixo) mas com penas de arara 
vermelhas compridas no topo do chocalho. 2- Cuia redonda, limpa por 
dentro, com pequenas sementes ou pequenas pedras dentro para 
chocalhar. Um pau passa por dentro da cuia e é fixado à cuia com cera de 
abelha nativa. O instrumento é ornamentado com barbante e pequenas 
penas de arara, e a cuia é pintada com os desenhos tradicionais Yudja. 3- 
Casco de Tracaja pequeno, com sementes ou pequenas pedras dentro 
para chocalhar. Também com um pau que passa por dentro e fixado ao 
casco com cera de abelha nativa. O instrumento é ornamentado com 
barbante e pintado de modo a imitar um pequeno Tracaja. 

- 
- 
- 
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• Informações: 1- Apenas os homens podiam fazer este chocalho - o 
"wrwa do pajé", que era exclusivamente usado pelo pajé. O pajé usava 
este chocalho para curar uma pessoa que tivesse uma doença grave. 
Primeiro o pajé sonhava com o Deus "E'ami" e pedi-lhe para este lhe 
ajudar a curar a pessoa; depois, o pajé organizava uma cerimónia onde 
ele tocava este chocalho e dizia rezas, enquanto os outros homens e 
mulheres da aldeia cantavam, dançavam e agitavam ramos da planta 
Unãhã. Esta cerimónia podia continuar durante todo um dia ou mais, até a 
pessoa doente recuperar a sua alma e acordar já melhor. Durante esta 
cerimónia o pajé e outro homem também costumavam fumar para evitar 
"MakurLI' (feitiços maus). Este instrumento é sagrado e está relacionado 
com o Deus "E'ami", e só o pajé pode usar este instrumento. Foi descrita 
uma estória sobre o uso deste instrumento no passado. 2 e 3- O "wrwa de 
cuia para bebés" e o "WiWa de casco de Tracaja para os bebés" são dois 
objetos normalmente usados pelas mulheres, para acalmar e embalar o 
bebé. Estes instrumentos são feitos, principalmente, pelas mulheres, mas 
os homens também podem ajudar. Normalmente são as mulheres que 
usam estes chocalhos, mas os homens também podem usar para acalmar 
os bebés, ou também crianças mais velhas que estejam a cuidar dos 
bebés. Tal como para o instrumento Waruba {ver atrás), homens que 
tenham um bebé pequeno não devem usar este chocalho (mas as 
mulheres podem), só podendo quando o cordão umbilical do bebé já está 
seco. Estes dois instrumentos não estão associados com nenhum espírito 
dono nem têm estória. 

• Recursos Naturais: 

"Wiwa do pajé" \ "Wiwa de cuia para os "Wt\va de casco de 
bebês" Tracaja para os bebês" 

cuia redonda Casco de Tracala peaueno 
pau de "Cana Brava" (substituto: "Taquari") 
milho, outras sementes milho, outras sementes, 

pequenas miçangas, ou 
pedrinhas de barro 

cera de abelha nativa (abelha: principalmente" Orü Wi7a"; substituta: "Katr Wi1a") 
barbante 

pena de arara vermelha 1 pequenas penas de arara - 
comprida 
tintas: urucum, "jenipapo" e Huriba 
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Chocalho de cuia 

Chocalho do pajé 
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Desenhos : Maware Yudja 

- 

- - 
Chocalho de casco de tracajá - 
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19.Ããbe 

- 

- 
• Classificação: Chocalho de sementes 

• Descrição: várias sementes de Pequi vazias por dentro, cada uma ligada 
ao fio de barbante de maneira a chocalhar umas contra as outras. Este 
instrumento é colocado por debaixo do joelho. 

• Medidas: (não tomadas) 

-' 
• Informações: Este instrumento pode ser feito e usado tanto pelos 

homens como pelas mulheres. É usado em qualquer festa, atado debaixo 
do joelho (um apenas, ou dois, um em cada joelho). Ao chocalhar o Ããbe, 
a pessoa marca o ritmo com o passo enquanto caminha e dança. Este 
instrumento musical não está associado a nenhum espírito-dono nem tem 
estória. 

- 
• Observações: No passado a semente usada não era a de Pequi mas sim 

uma que se chamava "Ããbe". Hoje em dia não existe essa semente na 
região onde vivem os Yudja pelo que tiveram de a substituir por sementes 
de Pequi. 

• Recursos Naturais: semente de "Pequi"; barbante. 

• Recursos Artificiais: pequenas miçangas. 

- 
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Desenho: Tawaiku Yudja 

- 
- - - 
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20. Pita 
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Desenho: Tawaiku Yudja 

Classificação: Cinto tipo chocalho de sementes 

Descrição: Cinto feito de uma tira de barbante tecido, com sementes 
penduradas que chocalham umas contra as outras quando o homem usa o 
cinto. 

- 

Observações: Este objeto talvez não seja um verdadeiro instrumento 
musical e nem sequer foi referido durante as entrevistas. Parece ser mais um 
objeto de ornamentação corporal. No entanto, se várias sementes forem 
colocadas no cinto e muito próximas, então ele vai produzir som quando 
chocalhado pelo movimento do corpo. 

- • Informações: Apenas os homens usam este cinto nas festas. Contudo são 
as mulheres que fazem estes cintos. Este cinto pare não estar associado 
com nenhum espírito-dono nem ter estória. 

• Recursos Naturais: barbante; semente de Akiri (substituto: semente de 
Kumarepí); penas de pássaro. 

-- 
• Recursos Artificiais: pequenas miçangas; pode ser usada também linha 

clea colorida comprada na cidade. 

- - -- 
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21. Fi'i"Abe 

Desenho: Nakudê Yudja 

- 

- > ,..,.u,e,< r,..,,,~,., 

Preparação de casco de tracajá musical. 
Desenho: Tawaiku Yudja 

- 
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Desenho: Tawaiku Yudja 
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• Classificação: Instrumentos de Fricção 

• Descrição: Casco de Tracajá, vazio e limpo, com uma camada de cera 
de abelha nativa no zona do pescoço (por debaixo) do casco. É tocado 
friccionando a palma da mão pela cera, produzindo um som que é 
amplificado pela câmara do casco. 

• Medidas: Comprimento do casco: 35.5 cm; Comprimento da camada de 
cera: 6.5 cm. 

- • Informações: Tal como referido anteriormente, este instrumento é 
apenas tocado em conjunto com Ftr Pãre. Ver Ftr Pãre acerca das 
informações registadas para estes dois instrumentos. Este instrumento 
não está associado com nenhum espírito-dono nem tem estória. 

- 
• Observações: 1- O Tracaja é comum no rio Xingu e parece ser 

capturado em grandes quantidades durante o período do Verão, quando o 
rio está baixo e as fêmeas de Tracaja vêm para deixar os ovos. 2- Hoje 
em dia este instrumento é bastante vendido como artesanato, pelo que as 
mulheres pintam os cascos com os padrões típicos dos Yudja, com tintas 
indígenas. 

-- 
-- 

• Recursos Naturais: Tracaja; cera de abelha nativa: Ürü Wi1a (substituta: 
cera da abelha Kafl Wi1a); tintas indígenas: urucum, Eziwt, carvão 
veoetal. - 

- - 
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- 
Mulher Yudjá pintando um casco de tracajá musical. 

- 
·-· -· 
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Instrumentos Musicais Yudja extintos ou quase 
extintos 
1. Pãretatata 

• Classificação: provavelmente uma corneta/buzina 

• Descrição: Este instrumento é feito de um tronco de árvore que é cortado 
em duas metades e de cada metade é escavado cada metade 
(longitudinalmente, com uma ponta estreita e outra mais larga) do 
instrumento. Depois de o tronco bem escavado e confirmado se as duas 
metades coincidem, elas são juntas com cera de abelha nativa, palha e 
barbante. Um buraco é feito no início (parte mais estreita) do tubo, por 
onde se sopra. 

• Informações: É feito e tocado pelos homens. Este instrumento não foi 
feito e usado desde há muitos anos. No entanto, os Yudja ainda sabem 
para que era usado este instrumento. Primeiro,era usado para produzir 
um sinal sonoro para chamar/convidar a aldeia para o caxiri (tal como 
Kamahu e Pite). Segundo, este instrumento era levado pelo pescador 
quando ia pescar e era tocado o bicho da água (transformado num 
grande peixe) aparecia. Para meter medo ao bicho da água o pescador 
tocava este instrumento que tinha um som parecido ao grito da "lontra 
gigante" (Ariranha) de que o bicho da água tem medo. Desta maneira o 
pescador podia se salvar e podia salvar algum colega pescador. 
Finalmente, também podia ser usado pelo pescador quando estava 
regressando da pesca com peixe, para avisar sua família. Parece que 
este instrumento não está associado com nenhum espírito-dono nem tem 
estória. 

• Observações: 1- Provavelmente já passaram muitas décadas desde que 
os Yudja deixaram de fazer e usar este instrumento. Sabemos que há 
umas décadas, quando o Píxanha era jovem, o pai do Pixanha ensinou 
ele e o Tarinu a fazer este instrumento. Mas esse instrumento, no final, 
não produzia o som desejado. Então, podemos pensar que no presente 
possivelmente já ninguém sabe fazer corretamente este instrumento. 2- O 
Lafussia tem uma imagem retirada de um livro antigo com homens Yudja 
desenhados e um deles tocando Pãretatata. 

• Recursos Naturais: Tronco da árvore Pahakí"ha (substituto: árvore 
La1Jika); palha de lnaja cera de abelha nativa; barbante. 
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2. Duru ltababa 

• Classificação: trombeta 

• Descrição: como Duru (ver anteriormente) mas com uma cuia no final do 
tubo, que amplifica (aumenta) o som. 

• Informações: Este instrumento foi apenas referido numa entrevista. 
Parece que este instrumento era usado como Duru, em festa especial, 
mas punham "cabeça" (cuia) no Duru pois o Deus ordenava ao pajé, 
durante o seu sonho, para fazerem Duru com cabeça. As informações 
apresentadas para Duru, deveram ser, então, aplicadas a Duru ltababa. 

"CABEÇA": cuia. Cera de abelha 

Instrumentos musicais que já não existem na aldeia, e que 
ninguém sabe fazer ou tocar: 
3-MARITA 

Como Pireu xix! e Ptreerentr«, este instrumento é um clarinete, com 4 
tamanhos diferentes. Um exemplar de cada tamanho foi feito durante a oficina, 
cujas medidas são as seguintes: 

(em cm) 1 2 3 4 
Comprimento 80 99 127 143 Total 
Comprimento 
até ao primeiro 8 7.8 7.7 8 
nó 
Comprimento do 
primeiro nó até 72 91.2 119.3 135 
ao fim do tubo 
Diâmetro 3.2 3.1 3.6 4.2 

Este instrumento era usado da mesma maneira que os outros clarinetes, em 
festa especial (chamada de Marita), e pertence à mesma estória do bicho da 
água, sendo também associada a Kanã. Como os comprimentos dos tubos são 
diferentes dos outros clarinetes, o som produzido deveria ser um pouco 
diferente. Mas o fator que mais diferencia os diferentes clarinetes talvez fosse 
tocarem músicas diferentes. 

,-... 
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,-.., Este instrumento era feito com Txuriu (o tubo do clarinete) e de Takurare Maraxã 
para a pilha. Apesar de os homens ainda saberem construir os diferentes 
tamanhos de Marita, todos disseram que já não sabiam tocar as músicas da 
Marita. Assim, se os Yudja de outras aldeias também já não souberem tocar 
essas músicas, este instrumento musical pode considerado extinto. 

4- TXITXIBi" 

Este instrumento parece que era também um clarinete. Foi dito que tinha 
também 4 tamanhos diferentes e pilha, e que também era tocado em festa 
especial. Parece que era parecido com PrrearahThT mas que tocavam outras 
músicas diferentes com Txtixtb). 

,,.-, 

,-.., 

5- PiRE KiNANA HíNAKA NAKAYÃ 

Durante a oficina foi dito que este instrumento musical é como Pireu xTxi 
(também clarinete) mas só com 2 tamanhos diferentes, e também era tocado em 
uma festa especial. Apesar de não e sido confirmado, este instrumento deve 
também estar incluído na estória do bicho das água e relacionado com Kanã, tal 
como os outros clarinetes. 

6-TXAEDA 

Parece que este instrumento musical era também um clarinete, como Pireu 
xt xi, com 4 tamanhos diferentes, mas com os tubos mais compridos. Este 
instrumento era também tocado numa festa especial, e era provavelmente 
também incluído na mesma estória que os outros clarinetes e associado também 
a Kanã". Foi dito por HT que os Yudja costumavam fazer esta festa antigamente, 
mas que começaram a morrer pessoas cada vez que faziam esta festa, pelo que 
os Yudja decidiram deixar de fazer a festa, e assim este instrumento ficou 
extinto. 

r- 
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- 
7-ETAATA 
A única informação que se sabia acerca deste instrumento musical era que foi 
usado quando o avô do KarandT di era menino. 

8-AWÃ IPAKi" 
Este instrumento musical era feito de osso de perna de pessoa (inimigos mortos 
em batalhas). Era um instrumento de sopro e parece que tinha os mesmos 
buracos para os dedos que Awã Pãre. 

- 9- AWÃ TABA PÃRE 
Parece que este instrumento era parecido com Duru Jtababa, com um tudo 
comprido de bambu, mas em vez de ter na ponta uma cuia tinha um crânio 
humano, enfiado pela boca (por confirmar). Foi dito que era usado apenas para 
produzir um sinal sonoro para chamar/convidar as pessoas para o caxiri. 

- 1 

Imagem retirada do livro "Os Índios, Nós" 
[Brito, Joaquim Pais de (coord.). 2000. Os 
lndios, Nós. Museu Nacional de Etnologia. 
Lisboa.], onde é atribuído a este instrumento 
o nome de "trombeta". A legenda desta foto 
diz que este exemplar foi doado ao Museu 
Nacional do Rio de Janeiro por D. Pedro li 
(MNRJ: 3009). - 
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FLAUTA YUDJÁ COLETADA POR KARL VON DEN STEINEN NA REGIÃO DA 
CACHOEIRA VON MARTIUS EM 1884. COLEÇÃO DO MUSEU DE 
ETNOLOGIA DE BERLIN, ALEMANHA. REGISTRO NÚMERO VB 1726. 
Fotografias cedidas pelo museu. 

- 

- 
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- 
FLAUTA YUDJÁ COLETADA POR KARL VON DEN STEINEN NA REGIÃO DA 
CACHOEIRA VON MARTIUS EM 1884. COLEÇÃO DO MUSEU DE 
ETNOLOGIA DE BERLIN, ALEMANHA. REGISTRO NÚMERO VB 1725. 
Fotografia cedidas pelo museu. 

- 
r- 
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RECURSOS NATURAIS 
,,.... 

LISTA DOS RECURSOS NATURAIS USADOS PARA FAZER OS 
INSTRUMENTOS MUSICAIS YUDJÁ 

Nome Yudjá Nome em Jeito da Ecossistema Parte Densidade Português planta Usada 
RECURSOS VEGETAIS 

TTTl taquara bambu mata de terra Não existente 
firme ramos na reaião 

mata de terra Existe perto da 
TXURIU taquara bambu firme e várzea ramos aldeia - não 

raro 

TAKURARE Existe perto d a 

MARÃXÃ taquarinha bambu capoeira ramos aldeia- não 
raro 

TARUKAWA Existe perto da 

PEUKT taquarinha bambu capoeira ramos aldeia - não é 
muito comum 

TTTlKAMARA taquara bambu mata de terra Existe apenas 
firme ramos lonae da aldeia 

WÃBEKUA taquara bambu mata de terra Existe apenas 
firme e capoeira ramos lonae da aldeia 

MÃKUA algodão arbusto fibra de Existe em roça algodão várias roças 

WÃKAHA urucum árvore roça e aldeia sementes Existe perto e 
na aldeia 

Ezrwr árvore mata de terra Existe perto da - firme e várzea casca aldeia 
Não existe ou 

XAA cuia cuia quase extinta 
ANAUHlHl comprida erva roça nas roças da 

aldeia 

XAA cuia Existe na 

ABlRUARUA redonda erva roça cuia aldeia - não 
rara 

PITXIA cana-brava roça e capoeira Existe nas erva ramos roças da aldeia 

Kl'A taquarí erva (perto da Não existente 
montanha) ramos na reaião 

MAKAXJ sementes Existe nas 
KAMEMA - - roça rocas da aldeia 
KUMÃTINÚ roça e capoeira sementes Existe nas 
Ml'Ú - - roças da aldeia 
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Nome Yudjá Nome em Jeito da Ecossistema Parte Densidade Português planta Usada 
RECURSOS VEGETAIS 

NAPAPIKARE mata de terra sementes Existe nas - - firme roças da aldeia 
Existe na 

PE'A IKAHA pequi árvore roça e aldeia sementes aldeia - não é 
raro 

AKÍRI árvore (perto da sementes Não existe na - aldeia) região 
Existe perto da 

KUMAREPT tucum palmeira várzea sementes aldeia - não é 
raro 

PAXAKlHA - árvore capoeira de tronco Raro perto da 
terra preta aldeia 

mata de terra Existe perto da 
LAPIKA - árvore firme tronco aldeia - não é 

muito comum 
Existe nas 

MAKAXI milho erva roça sementes roças da aldeia 
- muito comum 
Existe perto da 

HURIHA - árvore - (casca?) aldeia - não é 
muito comum 

RECURSOS ANIMAIS 

A RAPA arara mata de terra penas Rara na região vermelha - firme vermelhas 

Existe no rio - 
FT'r tracaja - rio casco bastante 

comum 

{abelhas: Orü cera de mata de terra Existe perto da 
Wí1a; Katr abelha - firme e várzea cera aldeia- um 
Wí7a) nativa pouco raro 

RECURSOS MINERAIS 

barro Existe perto da 
TXUPÃ vermelho - margem do rio - aldeia - não é 

raro 

r: 

r: 

.r-- 
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Ti Ti 

- A f"..,.,,7ll) (f'f#.Í ) r·itv X x, 

I 

Yatiwara Yudjá 

- 

Titi pre ha nu, prdtka Ki anu. Urahu taha ãhua aunu, ihurahu 

taha aunu. Pe au duha he itxlbi aunu, kuaxa p"id.ika. Eta-eta ha 

yãhãanu, yubaha de kapaü yãhã anu. 
Kap"i'e anu, ubaü udi te, alune tade ibatxiu anana ta ãna. ltxibr 

lübaru anu ti duptu k1de. lkata adade udi irnabta kºi dju w·i anana. 
Paré há wãbi anu, da karia seha ha. Kutaha trha haãtit pe au )ãhã 

nu i pakuha ttha. 

- -· 
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O titi é um bambu. Ele gosta de viver na mata de terra firme. 

Pode crescer com várias alturas, dando alguns galhos grossos e 

outros finos. Onde ele existe a densidade é alta. Ele gosta de 

capoeira e de terra meio preta e com areia. Vive perto da lagoa. 

Ele vive em mata com muita sombra, mas cresce alto 

procurando o sol. Não sabemos em que época ele dá flor. Nascem 

vários ramos da mesma raiz. Para plantar é preciso fazer mudas. 

Usamos ele para fazer flautas para tocar. Os recursos que moram 

junto com o titi são peroba e banana-brava . . -"'- 

Relatório de Mahurimã Yudjá, agente de manejo da 
Aldeia Pakisamba, sobre a EXPEDIÇÃO TlTT 

Aldeia Pakisamba, 08/06/2003. 

Saímos Domingo às 7:26 hs, chegamos na aldeia Tuba Tuba 

7:40 hs. Ficamos quase duas horas e saímos 9:45 horas para a BR 
080 e também paramos umas duas vezes nas aldeias velhas que 

ficam próximo da Aldeia Tuba Tuba. 
Chegamos na Aldeia Boa Vista 10:33 hs para deixar o velho 

Bisaka com a mulher dele. Saímos de novo, chegamos na BR 080 
10:38 hs, saímos da BR 11 :25 hs para Pururi. Na viagem o cacique 
tintnt mostrou aldeias antigas para nós, onde Yudja morava. Esse 
lugar se chama EWAYAKANA. Então ele falou que era capoeira 

velha. Ele mostrou também uma ilha que se chama TTYÃKANÃ e 
mostrou também acampamento que se chama ÃMIÃ IXAHA. Mostrou 
também um lugar que se chama PlDlKAHA e nós seguimos a 

_,- 
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,.--, viagem para Pururi e passamos em um acampamento que se chama 

Aripiaume UYÃMÃ, e nós almoçamos peixe assado com beiju. 
Paramos às 1 :34 hs e saímos às 3:00hs. Chegamos no Pururi às 
4:10 hs e seguimos viagem para TXARINA ISAMI: chegamos 5:30 hs 

e dormimos no outro lado. 
No dia 09 cedo, nós atravessamos para o outro lado para 

procurar a flauta TT TT e chegamos lá Saímos pela terra e chegamos 

no nn tiha 9:00 hs. Então cada pessoa colheu caules para levar 

para fazer flauta e depois fizemos roteiro de pesquisa e tiramos as 
mudas e depois voltamos para TXARINA ISAMI: para conhecer a 

casa dos T'ÂNÂi e procurar remédio que se chama WÃBERA. Mas 

eles não encontraram o remédio. Então o velho Karadr di falou que 

talvez o dono que não que deixar a gente levar e daí nós voltamos. 
Fomos subindo o rio até onde tem um recurso que se chama 

KUPERIHA, então nós paramos para tirar kuperiha. Nós paramos 

4:07 hs, cada pessoa tirou kuperiha para levar. Então nós 

terminamos de tirar e voltamos para o barco e seguimos de novo a 

viagem até nós pararmos na praia para tomar banho ás 6:00 hs da 
tarde e depois saímos de novo, chegamos na BR 080 7:40 hs, 
chegamos na Fazenda Boa Vista 7:58 da noite. Chegamos no Tuba 

Tuba 9:38 hs e tiramos as mudas do barco e deixamos na beira. 
Chegamos na aldeia Pakisamba às 11 :OOhs da noite. Então foram 9 

pessoas e dois barcos e assim terminou o trabalho e a viagem. 

Mahurimã Yudjá 

(' 

,"'"'- 
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MAPA DA EXPEDIÇÃO rrrt 2002. 
Autores: Yat"iwara, Tawaiku, Taradju, Tawayaku, Yamaubidê e Mawaré. 
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,..--. TiTi KATAHA ABi"AHA 

YatTwara Yudjá 

r> 

r>. 

Tltl rnaba dju udi w"i ikatu duha ha. 6 udiiti mana katu mikata 

aka hei 6 titi mata ka'a he kuala de kãpãma hi naku. Daka he i 

upiha da lata kuad'i akupa ba. 

Titi katu udi kaõ'e -he iyãtib"ia w'i'i. Mikata aka he udi meme hi 

naku kapa hi naku aururutu te ãnkaitade dak meme hi naku 

laurutu anu. Ka'a he yai meme hi naku. Kapa hi naku laurutu anu. 

,.-,., 

O PLANTIO DE rrn 
,.,-.., 

,,.., 

Trouxemos mudas de fti para plantarmos. Plantamos 6 mudas 

no viveiro e 6 mudas na mata perto da aldeia. No viveiro foi 

preparada uma cobertura de palha para proteger as mudas do sol 

quente. Na mata escolhemos para as mudas um local com muita 

sombra e com córrego perto. No viveiro regamos uma vez de manhã 

e outra de tarde. As mudas da mata são regadas uma vez de manhã. 
_,,...._, 
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Yat'iwara Yudjá 

- 
- - 
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!'· TXURIU -TAQUARA 

Taradju Yudja e Tawaiku Yudja 

0 
·~. 

A taquara gosta de morar na mata alta e na terra firme com 

areia. Ela é uma erva que cresce e o caule se enrola nas outras 

plantas. A densidade é média. Em alguns locais é dispersa e pouco 

densa na mata. Em outros lugares, como no txuriu tiha, que fica na 

beira da lagoa onde termina a várzea, a densidade é alta. Ela 

começa a crescer na mata com pouca luz mas cresce para o alto 

procurando o sol. 
O txuriu deve ter fruto e flor, mas não sabemos em que época. 

Para plantar pode-se fazer mudas de ramos baixos que estão 

começando a brotar. Porém, nós precisamos ver a vida deste 

recurso e também a gente precisa manejar este recurso, porque ele 

é usado para fazer flauta e para a ponta da flecha. É importante nós 

estarmos fazendo pesquisas sobre este recurso. 

(' 

0 



r: 
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Taradju Yudja e Tawaiku Yudja 

- 
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EXPEDIÇÃO PARA COLETAR TXURIU 

- 
Tawaiku Yudjá 

Saímos da aldeia Tuba Tuba para o local do txuriu. Subimos 

pelo Rio Mosquito e depois pelo Rio Igarapé, até chegarmos no 

caminho velho. O Taikapi foi abrindo o caminho com o facão. O 

Xadawa e o Tawaiku foram na frente caçar. O Xadawa caçou uma 

pomba, perto da roça do Tahurimã. 

Descansamos todos e comemos a pomba assada e beiju. 

Depois seguimos até chegar no lugar do txuriu. Fizemos o roteiro 

para pesquisar o txuriu. O Taikapi estava cortando txuriu para 

levarmos para a aldeia e fazer flautas na oficina. Quando terminamos 

o roteiro e de coletar txuriu, voltamos para perto da roça do 

Tahurimã, onde merendamos beiju e bolachas. 

Depois voltamos para o barco. Quando estávamos voltando 

para o barco, o pessoal levou picada de marimbondo. Saímos de lá a 

1 :25 hs e chegamos no Tuba Tuba 1 :45. 

- 

Participantes da expedição: 

- Taradju 

- Tawayaku 

- Taxabi 

- Tawaiku 
- Taikapi 

- Xadawa 
- Professora Joana 

,- 
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Yafiwara Yudjá e Manaku Yudjá 

B"i'a urahau nu, xia nu. Kuaxaa kºi anu. Pidtka anu, pe, 

perna ora kºi anu. Pldlka anü suduha hei kapje anu, x naku 
kuadt itabe yãhã anu. Kuakr he br'a ibatxiu ana'na, pãrê ha 

wãbia nu. 

Aptka a Sade si pe'au yãhã he pema'ma hide. Padjihu udi 

ti kuaxaa k"i he peme alie ti iya k1de. 

,( ..- f I r 

Manaku Yudja - - - 
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TAQUARINHA 

Yatiwara Yudjá e Manaku Yudjá 

A Taquarinha é uma erva. Ela gosta de viver nas capoeiras, 

onde já foi roçado e queimado. Ela gosta mais de viver na terra 

preta. E também gosta de viver na sombra e com pouca luz. 

Encontramos ela com fruto no mês de maio. Usamos ela para a 

flauta. Para manejar o recurso, a gente tem que reservar os lugares 

onde vivem estes recursos. Não podemos fazer a roça nas capoeiras 

que já foram utilizadas por alguns anos . 

•• .t. ~--·~ ,... d' 
t;,C, ••• ,,. '~ 

,/ - Mapa da região do Ez"iw"i e da taquarinha - br'a, próximo da Aldeia 
Tuba Tuba. Desenho: Tawaiku Yudja. 
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EZ"iW"i 

Tawayaku Yudjá 

Ez"iw·, tawa he anu, i epa ha anu da suduhahe itxibtü anu. Pe 

drkara hidyi itthu duha k, he au anana, sudu hahei ez·1w"i epra eta eta 

ha yãhã k1 a anuta, suduhane hinakui idekara hidyi kuadí heü anu, 

abril he ibatxiu anana, sudu hahei março he i'a anana. lkata asade si 

lübaru yãhã ubaha hude iptu hadade ãhua hadadei ibrla hadade. 

Aw"ila kapahahayã daha k, hidji dtkara hidji ez"iw"i batxia iwa ha 

yãhã ha anu, i awíla daha xixi daki iwa ha anuta, suyã haheida ipak] 
idtka da dukanêmai ükaüka anana i pãré hata'ha dakida üka üka 

anana ta. 

- 
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Ez·iw·i txa dube trhaü tade da pe au yãhã he ide txa anana, 

pe'au yãhã be txadadei da ana ak·in k"ir"i anana, txihldyida duyãma be 

idju w·i anana. Su kuala be idju w"i dadeida senahH idja ha dade da 

Isa ititiku pa anana, txih"idji da id"ika dju'a jubi anana, txih"idji da wã'ê 

he iya awa du'hahe txi eziwr ititiku duha ameku Ana, suiya he ameku 

duhahei da wãer id"ika iya írnasüf tadei da ikuasa a'ê idibi anana. 

Tadei txi itxa k1 hidyi wã'ê he au anana txih"idji da oar iyaha ide abrxa 
ükaüka duhadei da ez"iw"i itxa da anana. Kuhae hidji eziw) itx·1hi anu 

hide, maxi ükahaü ak"ir"i k"ir"ik"ir"i bia de mesehu txa anu. Suyãhãde udi 

maxi wãbi isaku duhade dikara hidji aktn. Kir"ib.ia au alu hide. Suyaha 

de udi maxi hae, ide txa sade hani si rnerneaki akrn seha dju w·iw·ia 

hide ida dak] padfihu akrn dade upak] ititika hinaka naka hide. Sute 

sade si sebe si imatxrbl hinaku te sahide .. 

- 
- 

- -- 

Mahurimã coletando eziwi. 
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EZ'iW'i 

Maware Yudjá Suyá 

Este recurso mora na mata de 

várzea, ela é uma árvore, a sua 

densidade é pouca. Ela gosta de terra 

com areia, o lugar onde mora tem 

pouca luz, e dá fruto no mês de abril e 

a flor é no mês de março. Para 

plantar esse recurso, precisamos 

saber como ela nasce, se nasce da 

raiz, galho ou semente. As abelhas 

que gostam mais são Europa e abelhinhas, usamos esse recurso 

para pintar artesanato como instrumentos musicais e outros. 
Quando precisamos da tinta temos que ir no lugar onde tem 

esse recurso, chegando lá tem que cortar um tronco e trazer para a 
aldeia. Na aldeia, o homem ou a mulher podem tirar a casca e raspar 

a entrecasca, depois de raspar bota na panela e põe água junto, 
quando fica bem vermelho com a tinta, eles tiram todo aquele que foi 
raspado e só deixam a tinta na panela para usar depois de alguns 
dias. 

Esse recurso era muito mas hoje está acabando, por isso 

precisamos manejar e conversar com as pessoas para não cortar 
muito. 

- 
- 
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MAXIAHA 

- 

Tawaiku Yudja 
Jenipapo é uma árvore que fica na capoeira, gosta de terra 

preta e vermelha. Sua densidade é muito pouca, gosta de luz e 
pouca sombra. 

Dá frutos durante todos o ano e flor é a mesma coisa. Quando 

o fruto amadurece, a pessoa pega a semente e planta logo. As 

abelhas que gostam da flor do jenipapo são as abelhinhas, a abelha 

Europa e a mamangava. 

O fruto e usado como tinta para pintar o corpo na festa. 

Quando as pessoas trazem os frutos, as mulheres ralam depois 

espremem e pegam a tinta. Se não estiver preta, elas misturam com 

carvão. 

- 

- 
- 
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Desenhos: Tawaiku Yudja 
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Taradju Yudjá 

Wãkaha kuaxaa a'nu. Suduhahei p11ririalku ka'a ha urahu 

anana. ltíha kinana hinaku a'nu, dukatabia tadeki lübaru anana. 
Epía id"ika a'nu suduhahei epta pururi a dãkã a'nu ta. Arnr 

wãkaha :>d'dadek7 kapttxaka he anana. Suduhahei urahu dade kuadr 

kihe anana. Suduhahei iya paku txade i'a nana suduhahei k1Bk1 adidi 

i'a masehu anana. Suduhahei iya paa txarakaa tade ibatxiu anana 

suyãhãheida ibrla katu yubik1 anana. 

Suyãhãhei kaitaa awtla daha ibatxia a'nu suduhaheida wã'ê 1 

xaa hataha ükaükahahaa idju a'nu. Suduhahei d~aa ha wbii 

a'nu, suyãhehei iptu apeta wahahaa wãbii a'nuta. 

- 
r: 

- 

- 

,.... 

Taradju Yudjá 
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URUCUM 

Taradju Yudjá 

O urucum gosta de morar na capoeira. Ele é um arbusto que 

cresce muito. A densidade é média. Ele é plantado pelas pessoas. 

Ele gosta de viver na terra preta e na terra vermelha. 

Este recurso gosta muito de luz e gosta pouco de sombra. A 
época do fruto são os meses de maio a junho. A época que dá flor 

são os meses de março e abril. A semente pode ser plantada logo. 

Qualquer abelha gosta desta flor. 

Este recurso é usado para pintar artesanato como cuia e 

cerâmica, e também serve para as pessoas se pintarem. 

A raiz é usada como remédio pelas mulheres para problemas 
com menstruação. 
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LAPIKA 

Tarinu tirando Lapika 

Tawaiku Yudja 

- 

Lapika é uma árvore que cresce alta, com as folhas só lá no 

alto. Ela gosta de morar na capoeira. A densidade dela é pouca perto 

da aldeia Tuba Tuba, mas existe bastante perto da aldeia antiga. 

Vive em mata com pouca luz mas cresce alta procurando a luz do 

sol. Dá flor no mês de agosto e fruto no mês de setembro 

(confirmar). 

Para plantar, a pessoa pega a semente e planta. Não sabemos 

se as abelhas gostam da sua flor. O tronco é usado para fazer um 
tipo de flauta e para fazer a parede da casa. 

- 

- 
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PE'A - PEQUI 
Xadawa Yudja 

r: 

O pequi é uma planta que gosta de morar na roça e na aldeia 

velha, na terra vermelha e na terra preta. 

Essa árvore dá flor no mês de setembro. O morcego gosta da 

flor desta árvore. O fruto dela é bom para a pessoa se alimentar. A 

cutia e a paca também comem o fruto desta árvore. A semente dela 

é boa para guardar para plantar logo e também depois de dois 

meses. 

- 

·- -· 

-· - 
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KUPERIHA 

Xadawa Yudjá 

- Kuperiha ka'a itxara he anu, epta ptdtka Iaepa ãsüiri 

anuta. Kuperiha urahu anu suduha de itx"ib"i anu. Kuperiha isa 

aiwataha ãw·i1 tade da yüp mãku seha wãbi anu. Kuperiha isa 

atxaku da deda idju wrdade iya awa wã'ê he suta dei meme hinaku 
iya he mãku anana txiahidui da ê'ã he ütxãkü he anana. Txiahidji 

kumarataya yuppi yüti" anana. Kumarataya yubí pe duha hei da pe 

aiwataha yuku anana suta dei aiwataha yüpi rrãku anana. 

- 

- 

- 
- - 
- 

,- 

... "~-- 
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KUPERIHA 

Xadawa Yudjá 

- 
Kuperiha é uma árvore que cresce muito. Ela gosta de morar 

na terra preta e vermelha, na mata alta e a densidade dela é média. 

Ela gosta muito de luz, kuperiha a casca dela é utilizada para fazer 

tinta para tingir o algodão. 

As pessoas tiram a casca dessa árvore e tiram água na panela 

e depois quebram a casca na água. Ela fica um dia na água e depois 

elas tiram da água para socar no pilão. A mulher soca no pilão e 

depois tira a água da panela e derrama a casca socada na água. E 

rala açafrão nela para ficar mais amarela. 

-- 

- 

Tinini tirando Kuperiha 

- 
- 
- - 

-- Dayadumã preparando algodão 
com Kuperiha e açafrão. 

- 
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PROPOSTAS PARA MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS 

USADOS PARA FAZER OS INSTRUMENTOS MUSICAIS YUDJA 

.,-.. 
/ 

RECURSOS 
INFORMAÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS PARA O MANEJO 

SUSTENTÁVEL 

- só existe na região do Pururi, na mata de terra firme 
- é uma planta sagrada, que tem dono 

TTTT 
- foi feita uma pesquisa sobre o TlTl 
- foi feita uma experiência de plantio na aldeia 
- se as mudas morrerem, podemos tentar fazer outro plantio 

na época da chuva. 

- existe no Manito e perto da divisa, no rio Arraia 

TXURIU 
- por enquanto não está faltando Txuriu 
- tem que se tomar cuidado para não queimar o local onde ela 

mora. 

- existe na capoeira, somente em alguns locais 
TAKURARE 

MARÃXÃ 
- podemos tentar plantas o broto dela e também sementes, 
perto da aldeia. 

TARUKAWA - pode ser usada para substituir o TTtT em algumas flautas 
PEUKT - podemos tentar plantar mudas perto da aldeia . 

- pode ser usado para substituir o Titt em algumas flautas 

TTTTKAMARA -organizar viagem para trazer mudas da região do Ngôsoko. 
- cuidar do lugar onde existe e não deixar queimar. 

- só existe no rio Preto 
WÃBEKUA - organizar viagem para trazer mudas e tentar plantar perto da 

aldeia. 
- conhecer alguns trabalhos de manejo de Tracajá que 

FN' existem em outros locais, para tentar fazer algum trabalho no 

Xingu no futuro. 

WÃKAHA - plantar urucum perto da aldeia e nas roças também. 
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RECURSOS 
INFORMAÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS PARA O MANEJO 

SUSTENTÁVEL 

- cuidar do lugar onde tem mudas crescendo 

- fazer experiência de plantio no viveiro, com sementes e 

EZiWi' mudas também 

- quando tirar no mato, não derrubar muitas árvores perto da ,,. 
,, aldeia. Raspar uma parte da casca, para não matar a árvore. 

- existem muito poucas sementes nas aldeias do Povo Yudja 

XAA ANAUHTHI" 
no Parque do Xingu 

- procurar sementes em outras aldeias e na fazenda e tentar 

aumentar, plantando na terra boa. 

- buscar filhotes e criar na aldeia 
ARAPA 

- fazer um projecto para criação de aves na aldeia. 

Ki'A 
- organizar viagem para trazer mudas da região da Cachoeira 

e plantar perto da aldeia na época das chuvas. 

- plantar no viveiro para aumentar este recurso (que é usado 
MAKAXI 

KAMEMA 
como remédio) 

- quando tiver mais sementes, plantar nas roças. 

- existe na região do Txarina tsemt (a pedra grande) 

AKIRI - organizar viagem para trazer mudas e sementes e plantar no 

viveiro. 

- é usado para fazer vários tipos de artesanato como banco, 

PAXAKiHA remo e canoa 

- trazer sementes e mudas e plantar no viveiro. 

HURIHA - tem que pegar semente para plantar no viveiro 
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Mapa com a localização das taquaras txuriu, tarukawa peükr e br'a 

na região das aldeias Yudjá do Parque do Xingu. Desenho: Tawaiku 

Yudja. 
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