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1. INTRODUÇÃO

-

1.1 - 0 ESTUDO
Este estudo foi desenvolvido no seio da comunidade Yudja da aldeia Tuba Tuba, no
Parque Indígena do Xingu (PIX) (Amazônia Brasileira), de 26 de Maio a 2 e Julho de
2003.
O estudo foi focado nos instrumentos musicais usados pelo povo Yudja e recursos
naturais utilizados para os construir.

Porquê os instrumentos musicais?

--

-

Figura 1 - Bisaka
tocando Kamahu.

-

Devido aos câmbios sociais e culturais que têm vindo acontecendo na sociedade Yudja,
este povo está presentemente preocupado com a preservação da sua cultura, na qual
estão inseridos os conhecimentos

tradicionais

relacionados

com os instrumentos

musicais, assim como com os recursos naturais utilizados e seu correto manejo para um
uso sustentável e duradoiro. O povo Yudja está desenvolvendo um projecto (desde 2002
e em parceria com o ISA) de resgate da sua cultura musical (através de registro escrito e
de som), sendo este estudo um importante contributo para esse projecto.

-
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1.2 -

OBJETIVOS

•!• Objetivo

geral: resgatar os conhecimentos relacionados com os instrumentos

musicais do povo Yudja.

Objetivos específicos do estudo:

-

1- registar os vários instrumentos

musicais Yudja e os seus usos;

2- identificar os recursos naturais usados para fazer os instrumentos
3- investigar

como os conhecimentos

acerca dos instrumentos

musicais;

musicais,

e dos

recursos usados, estão distribuídos na população Yudja;
4- discutir propostas de manejo dos recursos naturais;

Objetivos complementares:
5- contribuir para a formação e treino dos agentes indígenas de manejo dos recursos
naturais (AIMAREN);
6- contribuir para a elaboração de materiais didáticos sobre os instrumentos musicais
Yudja e seus recursos naturais, para serem usados nas escolas Yudja.

Figura 2 - lsabaru e filho
Dubare tocando Pireu xt xt .

--
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2. METODOLOGIA

Durante a realização deste estudo foram utilizados os seguintes métodos:
,,,...

,,....

1- Entrevistas semi-estruturadas
2- Expedições à floresta
3- Registro fotográfico
4- Oficina

2.1 -

ENTREVISTAS

Figura 3 - Joana
entrevistandoLafussia.

A primeira fase deste estudo foi a elaboração de entrevistas individuais na aldeia Tuba
Tuba. Como os instrumentos musicais são (com raras exceções) exclusivamente
utilizados pelos homens, as entrevistas foram apenas feitas com homens. Ao todo foram
feitas 20 entrevistas, 10 com homens de meia idade e mais velhos (que designaremos por
"adultos" de agora em diante), e as outras 10 com jovens (em que apenas dois não eram
da aldeia Tuba Tuba, mas sim da aldeia vizinha Pakisamba).
A primeira entrevista foi realizada com o jovem professor KarT, de modo a que este
pudesse servir de tradutor nas posteriores entrevistas com os homens mais velhos. A
participação de KarT como tradutor revelou ser muito útil e importante para uma recolha
mais correta dos conhecimentos.
Alguns dos jovens entrevistados eram agentes de manejo (AIMAREN), os quais também
foram entrevistados no início para que depois pudessem estar livres para participar em

-

algumas atividades posteriores - participar nas expedições à floresta, e elaboração de
textos e desenhos indígenas (dos instrumentos musicais e dos seus recursos naturais)

8

--

que complementam este estudo e serão utilizados para uma futura publicação Yudja
sobre os seus instrumentos musicais.
Cada entrevistas consistia de:

Primeira parte - Ficha 1 (ver anexo 1);

1- pequena explicação sobre o que iria ser perguntado.
2- recolha de alguns dados pessoais do participante: nome; idade; local de
nascimento; aldeia onde reside; função na aldeia; nome dos pais; número de
filhos (quantos filhos e quantas filhas).
3- listagem dos instrumentos musicais que o participante sabe; acompanhada de
uma descrição de como é cada instrumento (desenhado pela entrevistadora na
ficha, e confirmado com o participante).
4- assinalar na lista quais (e quantos) os instrumentos musicais que o participante
possuía em sua casa, presentemente.

Segunda parte - Ficha 2 (ver anexo 1 );

para cada instrumento musical mencionado, fazer o questionário preparado
previamente.

A entrevista com KarandT di foi gravada em formato áudio.

Figura 4 - Simone
entrevistandoe
gravando Karandi di.

Em complemento, visitámos cada casa para ver e registar cada instrumento musical
existente, presentemente, na aldeia.
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Os homens participantes nas entrevistas (e alguns dos seus dados) estão apresentados
na seguinte tabela:

Tabela 1 - Dados dos participantes.
Participantes

ldade1

Local de
nascimento

Aldeia
onde
reside
ADULTOS

r--.

1

Karandfdi2

> 60

Pururi

Tuba Tuba

,,-..

2

Tamariku

-40

antiga Tuba
Tuba (2?)4

Tuba Tuba

3

Jsabaru

-40

4

Bisaka

>60

5

Tinrnr

-48

6

Axtxt

50-60

7

Kanaba

50-60

antiga Tuba
Tuba (2?)
antiga
aldeia
laoukaka
antiga Tuba
Tuba {2)
antiga Tuba
Tuba (2)

Função na
aldeia
anterior chefe da
aldeia3
Presidente da
Associação
YARIKAYU;
agente de saúde

Estado
civil

Filhos

c3'; 1 ~

casado

2

casado

6 c3'; 1 ~

Tuba Tuba

-

casado

2 c3'; 1 ~

Tuba Tuba

-

casado

1 c3'; 1 ~

Tuba Tuba

Chefe da aldeia

casado

4 c3'; 1 ~

Tuba Tuba

-

casado

1 c3'; 5 ~

casado

3 c3'; 4 5j?

casado

4 c3'; 4 ~

casado

2

casado

6 c3'; 3 5j?

casado

1 c3'; 1 ~

casado

4 c3'; 2 ~

solteiro

-

casado

2 c3'; 2 5j2

Tuba Tuba

8

Tarinu

41

antiga Tuba
Tuba (2)

9

Taikapr

-45

antiga Tuba
Tuba (2)

Tuba Tuba

10

Lafussia

-45

antiga Tuba
Tuba (2)

Tuba Tuba

Tuba Tuba

professor na
aldeia Tuba Tuba
AIMAREN;
em preparação
cara ser oaié
pertence à
diretoria da
YARIKAYU

c3'; 2 5j?

JOVENS
1

Karr

23

2

Manaku

30

Posto
Diauarum

Tuba Tuba

3

Areyaku

17

Tuba Tuba

Tuba Tuba

4

Maware

24

Aranha5

Tuba Tuba

1

r-.

Posto
Diauarum
(Tuba
Tuba nas
férias)

antiga
aldeia Tuba
Tuba (3)

professor no
Posto Diauarum
AIMAREN;
apicultor
condutor do
barco
AJMAREN

Nos homens mais velhos a idade referida é uma estimação, pois esses homens não foram
registados logo após o seu nascimento.
2
Karandídi é filho do anterior chefe da aldeia e último pajé Yudja - Bibína.
3
Karandí di foi o chefe da aldeia até alguns meses atrás, quando se decidiu retirar desse cargo. A
aldeia elegeu então o novo chefe.
4
O número entre parêntesis refere-se às diferentes localizações da aldeia Tuba Tuba, conforme
representado na Figura 5.
5
Antiga aldeia Suya.

---
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5

Yatrwara

21

6

Taradju

23

7

Xadawa

18

8

Yanawa

26

9

Yabaiwa

22

10

Mahurimã

24

ô; 2

Tuba Tuba

AIMAREN

casado

Pakisamba

AIMAREN

casado

-

Tuba Tuba

apicultor

casado

1 Ô

Tuba Tuba

-

casado

1 ~

Posto
Diauarum

Tuba Tuba

professor na
aldeia Tuba
Tuba

casado

3~

antiga Tuba
Tuba (3)

Pakisamba

AI MAR EN

casado

1 Ô

Tuba Tuba
Posto
Diauarum
Tuba Tuba
antiga Tuba
Tuba (3)

1

~

8
Rio Multnlllll

-

.ActualT1D8. N,a (()

Tuba Ttàa2

o

Tuba Tlmal

o

RIO:xINGU

----------------)>-

-

Figura 5 - Esquema com as localizações das várias aldeia Tuba Tuba ao longo do
tempo. A numeração começa pela aldeia mais antiga.
[Nota: No Anexo 2 pode-se ver o desenho da aldeia Tuba Tuba no dia 4/06/2003, feito por
Joana]

2.2 -

EXPEDIÇÕES À FLORESTA

-

-
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De maneira a conhecer e localizar alguns dos recursos naturais usados para fazer os
instrumentos musicais, organizámos as seguintes expedições à floresta:

.,...

1.

Primeira expedição:
(30/5/03) localizar,
fotografar e coletar a
taquarinha
(usada em
instrumentos
musicais) e a árvore
Eziwr (usada para
tingir barbante).

ara

,-

1
1

,,......

mr~m;;;;t.AI
1

.--

•L.

,,......

,,...

-.--

r-

,,......

1

.,....

1

-

2. Segunda expedição:
(8 e 9/6/03) longa
expedição para
localizar, fotografar e
coletar a taquara TTtT,
a muitos quilômetros
de distância a jusante
da aldeia Tuba Tuba
(para lá da BR080).

Figura 7-0s
jovens MahurimS,
Yatre Xaradu
coletando mudas
de ttn.

. ~- ~J~ li l

Figura 6 - Agentes de
manejo fazendo
caracterizaçãode ara
e seu ecossistema.
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3. Terceira expedição:

(15/6/03) caminhada na
floresta, perto da aldeia
Tuba Tuba, para conhecer,
fotografar e coletar a árvore
Lapika.

Figura 8 - Tarinu coletando Lapika.

4. Quarta expedição:

(16/6/03) localizar,
fotografar e coletar a
taquara Txuriu.

-

Figura 9 - Taikapl
coletando Txuriu.

,-.

Ao longo da expedição do TTtT, fomos parando em alguns pontos históricos para tirar a
posição geográfica com GPS (ver anexo 3). No anexo 4 está transcrito o relatório da
expedição do TTtT, elaborado pelo agente de manejo Mahurimã. No anexo 5 podem-se
ver as linhas de orientação de coleta, transporte e plantio do TTtT, dadas por Geraldo

-

-

Silva.
A coleta das plantas foi efectuada apenas pelos indivíduos indígenas participantes nas
expedições. As plantas coletadas foram trazidas para a aldeia e apenas utilizadas para
construir dos instrumentos musicais Yudja ou para serem plantadas no viveiro da aldeia

13

-

(no caso do bambu Titi}, não tendo sido levadas para fora da aldeia, nem preparadas

para herbário ou sequer identificadas cientificamente.
Durante as expedições, foram registadas as seguintes características6 ecológicas e
biológicas dos recursos naturais e seus ecossistemas:

1- Nome indígena e nome português do recurso
2- Ecossistema:
2.1 - nome indígena e português
2.2 - história de uso
2.3 - recursos companheiros
2.4 - tipo de terra/solo
2.5 - influência da água
2.6 -luz
3- Jeito da planta (erva, cipó, taquara, árvore, etc.)
4- Densidade da planta na região
5- Quando dá flor
6- Quando dá fruto
7- Forma de reprodução/plantio (sementes, mudas, brotos)
8- Se as abelhas visitam a flor. Se sim, quais abelhas?
9- Se tem dono, qual?
10- Uso(s) do recurso

2.3 -

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para complementar este estudo
foram fotografados os instrumentos
musicais, alguns dos recursos
naturais, e pessoas construindo e
tocando os instrumentos musicais.
Algumas fotos serão apresentadas
ao longo do texto deste relatório.

Figura 10 - Simone fotografando
Duriu construindo flautas.

6

Este grupo de características foi criado por Simone Athayde e outros colegas do Instituto
Socioambiental e usado anteriormente em projectos de formação dos agentes de manejo.
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2.4 -

OFICINA

Figura 11 Oficina.

A fase final deste estudo foi a realização de uma Oficina com todos os homens
participantes nas entrevistas, sendo também aberta a qualquer pessoa interessada em
,-.

participar, incluindo as mulheres. O objetivo desta oficina era o de esclarecer as dúvidas
que haviam surgido com a análise dos dados recolhidos durante as entrevistas, reunir e
complementar essas informações, fazer um exemplar de cada um dos instrumentos
musicais, e fomentar uma discussão entre a comunidade Yudja participante acerca do
resgate desta parte da cultura Yudja e acerca do manejo sustentável dos recursos
naturais utilizados na construção dos instrumentos musicais.
A oficina decorreu na escola da aldeia Tuba Tuba, excepto a parte da construção dos
instrumentos musicais que foi realizada na casa da Associação. A oficina durou três dias
e meio, com o horário diário das 9h às 12h30 e das 2h às 5h30.

A oficina teve as seguintes fases:

1- Construção dos instrumentos musicais

1.1- Listagem (no quadro) de todos os instrumentos musicais, incluindo aqueles
que estão quase desaparecendo e aqueles que estão já extintos.
1.2- Acrescentar

a essa lista os principais

recursos

usados para cada

instrumento musical.
1.3- De acordo com o conhecimentos dos homens e seu interesse, a construção
de cada instrumento musical foi atribuída aos participantes da oficina
(homens adultos).
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1.4- Construção dos instrumentos musicais Yudja7, usando os bambus coletados
durante as expedições.
1.5- Registro áudio de cada instrumento musical (normalmente tocado pelo
homem que construiu cada instrumento).

Figura 12 - Joana
gravando Frr Pãre e
Ftr Abe tocados por
/sabaru e Duriu.

2- Discussão acerca dos instrumentos musicais

2.1 - Revisão de todos os dados recolhidos durante as entrevistas, para cada
instrumento musical; esclarecimento de dúvidas; complementar os dados
recolhidos

com

mais

alguma

informação

importante

não

referida

anteriormente durante as entrevistas.
2.2 - Em paralelo, os agentes de manejo estavam encarregues de elaborar os
desenhos e textos dos instrumentos musicais e acabar os dos recursos
naturais (começados anteriormente à oficina).
[Nota: durante a oficina alguns jovens

iam sendo encarregues

de

preencher uma ficha com a informação de cada instrumento musical
discutida na oficina. Esta atividade fez com que os jovens estivessem mais
atentos e participativos na oficina.]

-·

3- Discussão acerca dos recursos naturais usados
3.1 - Listagem de todos os recursos naturais envolvidos na construção dos
instrumentos musicais.
7

Nem todos os instrumentos musicais foram feitos durante a oficina. Alguns precisavam recursos
que não estavam disponíveis na época, mas esses já existiam na aldeia e foram trazidos para a
oficina para serem mostrados.
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3.2 - Complementar esta lista com informação da proveniência de cada recurso
(floresta, rio, roça, aldeia, capoeira, etc.).
3.3 - Discutir e marcar quais os recursos cujos participantes achavam que
deviam ser manejados (para o seu uso sustentável).
3.4 - Criar uma tabela com ideias e passos a tomar no futuro para o bom manejo
desses recursos.

4- Finalização
Durante a finalização da oficina tentámos ter a presença de toda a comunidade (incluindo
as mulheres Yudja).

4.1 - Sumário do que foi feito durante o estudo e discussão acerca do que faltou
fazer e do que ainda deveria ser feito no futuro para complementar este
estudo.
4.2 -

Apresentação

de alguns resultados acerca da diferença entre os

conhecimentos dos homens mais velhos e os dos jovens,

e discussão

sobre o que pode ser feito para resgatar os conhecimentos sobre os
instrumentos musicais Yudja e impedir o seu desaparecimento.
4.3 - Discussão, entre a comunidade, sobre a ideia de alguns indivíduos da
aldeia em vender uma coleção de instrumentos musicais Yudja a um
museu etnográfico.
4.4 - Planeamento de futuras atividades para continuar e complementar este
estudo.
4.5 - Avaliação da oficina por parte dos participantes.

Fugíra 13- Homens
participandona
Oficina. [da
esquerda para a
direita: /sabaru,
Tinini

e KanabaJ
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3. RESULTADOS
Os resultados obtidos com este estudo serão apresentados
,,-...,

nas quatro secções

seguintes:

1- Os instrumentos musicais e informação associada
,,--.

2- Os recursos naturais usados para a construção dos instrumentos musicais
3- Distribuição do conhecimento na população Yudja - diferenças entre adultos
e jovens

,-,

4- Propostas de manejo dos recursos naturais
5- Outros contributos deste estudo
,-...

3.1 - Os INSTRUMENTOS

MUSICAIS YUDJA E INFORMAÇÃO ASSOCIADA

Neste estudo incluem-se como "Instrumentos Musicais" quer os instrumentos que
produzem músicas (com variação de tons), quer os instrumentos que apenas produzem
,'"'.,

um som de timbre constante (sem variação de tonalidades), ou seja inclui instrumentos
que produzem sinais sonoros (por sopro), sons ressonantes (o som é produzido

---...

chocalhando objetos), e por fricção de um objeto com a mão.
Durante este estudo foram referidos ao todo 30 instrumentos musicais. 7 desses
instrumentos musicais estão já extintos, quer porque já ninguém se lembra como eram
tocados (as músicas tradicionalmente tocadas foram esquecidas), quer porque já ninguém

,....__

se lembra como era o instrumento ou como era feito. 2 outros instrumentos musicais são

------

ainda lembrados, mas a maneira de os construir, de modo a produzirem o som correcto, é
incerta". Estes, foram considerados "Quase extintos ou possivelmente já extintos". Os
restantes 21 instrumentos musicais estão ainda presentes na estrutura sociocultural dos
Yudja, apesar de alguns já não serem usados ou são usados muito raramente.
Ao longo deste estudo foram documentadas algumas "estórias/mitos" de algum modo
relacionadas com alguns instrumentos musicais Yudja. No entanto, durante a oficina não
houve tempo de esclarecer dúvidas e fazer uma revisão sobre as estórias, pelo que será
8

Esta incerteza existe, pelo menos, entre as pessoas que participaram nas entrevistas e na
oficina. Deveria ser confirmado se existe algum Yudja de outras aldeias que ainda saiba como
construir e tocas correctamente esses instrumentos musicais Yudja.

,'"'.

-
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necessária uma futura oficina para discutir e transcrever, o mais leal possível, essas
estórias.
Os dados coletados sobre os instrumentos musicais serão agora apresentados, divididos
nos três grupos: 1- Instrumentos musicais Yudja usados atualmente; 2- Instrumentos
musicais Yudja quase extintos ou possivelmente já extintos; 3- Instrumentos musicais
Yudja aparentemente extintos.

-

1) Instrumentos Musicais Yudia usados atualmente

Fugira 14 - Clarinete Yudja: Ptreu xtxt .

Fugira 15 - Chocalho
Yudia: Wiwa.
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Os 21 instrumentos musicais Yudja usados presentemente podem ser classificados da
seguinte maneira:

Tabela 1 - Classificação dos instrumentos musicais Yudja.

Classificação dos Instrumentos Musicais Yudja
AEROFONES

Flautas transversais
Flautas
Instrumentos
de sopro

Flautas verticais
Flautas de Pan
Trombetas
Cometas/Buzinas9

Instrumentos de válvulas

Clarinetes

-Awã Pãré
- Wiruwiru
- Arapadika
- Txukütxukü
- Pihüpihü
- Waruba
- Bi"'a XIXI
- l'ãnã1 Pãre
-FtrPãré
- Br'arahi'hi"
-Duru
-Pire
-Kamahu

-Sese
- Wãbekuaata
- Pireu xi xi
- Prrearahrhr

IDIOFONES

Instrumentos de
Ressonância
Instrumentos de Fricção

Chocalhos de cuia
Chocalhos de sementes
(a vibração é produzida por
friccão da palma da mão)

-Wrwa
-Aãbe
- Pitã
-FtrAbe

Cada instrumento musical foi fotografado.
Para cada instrumento musical Yudja foram registadas várias informações, as quais serão
apresentadas (excepto as estórias/mitos) no catálogo seguinte.

9

Decidi distinguir "trombetas" de "cornetas/buzinas", tal como faz Amélia Oliveira (1970), com
base no uso distinto desses instrumentos. Assim, ''trombetas" são instrumentos musicais que são
usados para produzir músicas (com melodia), enquanto as "cornetas/buzinas" são apenas usadas
para produzir sinais sonoros.
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CATÁLOGO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS· YUDJA

.l
.

1

.1
1

-

21

1. Awã Pãre

,,...,

•

Classificação: flauta transversal

•

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

•

Medidas 10: 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 particular. 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: TTtrkamara;
muito bom

,,.....

Txuriu, mas não é

-10

Todas as medidas foram tomadas a partir dos instrumentos construídos durante a
oficina. De notar que parece que o comprimento e diâmetro das taquaras usadas pode
variar ligeiramente, no entanto alguns instrumentos dão melhor som que outros, o que
pode estar relacionada não só com os tamanhos (comprimento e diâmetro) em si, como
também com a qualidade da taquara usada, ou mesmo com a idade e uso do instrumento
musical (instrumentos mais velhos parecem dar um som melhor).
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2. Wiruwiru
-

-

--

-

•

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 particular. Esta flauta parece não ter espírito-dono nem
estória.

•

Recursos Naturais: TTtT
muito bom

(substitutos: TTtTkamara;

Txuriu, mas não é

~ _..
--~
-...~- 1
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3. Arapadlka (Perürümã11)

-

-

11

-·-

•

Classificação: flauta transversal

•

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.

•

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 espíritodono nem estória.

•

Recursos Naturais: Titi

(substituto: TTtTkamara}

Durante todas as entrevistas esta flauta foi sempre chamada de "Arapadi7<a". No
entanto, durante a oficina os participantes disseram que o antigo nome desta flauta era
"Perürãmê", e que Arapadi1<a 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. A medida que
o tempo foi passando, os Yudja adoptaram o nome de Arapadi1<a como o nome usual
desta flauta.

,..
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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 espíritodono nem estória.
Observações: Algumas pessoas disseram que esta flautas é usada para
tocar as mesma músicas que a flauta Arapadika, mas num tom mais alto.
Esta informação deveria ser confirmada no futuro.
Recursos Naturais: Tttt _{substituto:TitTkamara
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5. Pihüpihü

-

---·

--

-

-

-

-

•

Classificação: flauta transversal

•

Descrição: como Txukütxukü 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. Ê 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 espíritodono nem estória.

•

Observações: Tal como em Txukütxukü, algumas pessoas disseram que
esta flautas é usada para tocar as mesma músicas que a flauta Arapadika,
mas num tom mais alto. Esta informação deveria ser confirmada no futuro.

•

Recursos Naturais: Ti ti (substituto: TitTkamara)
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--

6. Waruba

-·
-·
-·

•

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
bebés pequenos. O homem só pode tocar esta flauta quando o cordão
umbilical do bebé já secou.

•

Recursos Naturais: TTtT (substitutos: TTtikamara, mas não é muito bom)
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7. Bi"'a xixi

-

-

-

---

--

•

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° tubo15.2 cm, 4° tubo- 16.5 cm, 5° tubo- 18.2 cm; D: individual- 0.9 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 xt xt; 2° tubo- ltxia
xTxT detxi'ã; 3° tubo- Yukame amenahã; 4° tubo- ltupa detxi'ã; 5° tuboltupa.

•

Recursos Naturais: Tubos: TTtT (substitutos: (na ordem do melhor da o
pior) TTtTkamara__. Jakurare Marãxã, Tarukawa Peukij. Fio: algodão.
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8. l'ãnãi Pãrê

r

r

-

--

•

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 "T'ãnãT". 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: Titi (substituto: TTtrkamara). Fio: algodão.

-

-

-
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9. Fi'i" Pãre

-

•

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 - Frr 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. Esta
flauta não tem espírito-dono nem estória.

•

Observações: Cada um dos tubos tem um nome: 1° tubo- ltxia; 2° tubottxierentnt; 3° tubo- ltupa.

•

Recursos Naturais: Tubos:
Peuki). Fio: algodão.

-

·--

TTtT (substituto:

TTtTkamara, Tarukawa

-
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1 O. Bi"'arahihi"

-

•

Classificação: flauta de pan

•

Descrição:
2
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)30.0 cm, 2° tubo- 32.7 cm; D:
individual- 1.2 cm, 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 espirita-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- ltxia; tubo maior- ltupa.

•

Recursos Naturais: Tubos: TTtT (substituto: TTtTkamara, Tarukawa Peuk'i'
rosso). Fio: aloodão.
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11. Duru

•

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.

•

Informações: Duru é um instrumento musical Yudja sagrado, apenas
tocado durante a cerimónia 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 oaié para dizer às pessoas para fazerem
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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.}; 2as 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.

.,,.....__.
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12. Pire

r

,.....

•

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 espírito-dono
nem história.

,,...
r:

-·r

,...
,-...

-

-

•

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

•

Recursos Naturais: Txuriu.

-

-

-

-

-
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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 Pire).

•

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 Naturais: Cuia grande e comprida.
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14. Sese e 15. 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; D3.4 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:
actualmente.

•

Recursos Naturais: Wãbekua (substitutos: TTtT gros~o; Txuriu)

-

Estes instrumentos

parecem já não serem usados
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16. Pireu xixi

•

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. Ê 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)

Comprimento
total
Comprimento
até ao primeiro
nó
Comprimento do
primeiro nó até
ao fim do tubo
Comprimento da
pilha
Diâmetro

•

ltxia xt xt
(tubo+ pequeno)

ftxia XÍXÍ
detxi'ã

ltxiarahihf

Jtupa

23.5

30.1

42.0

52.9

8.2

8.2

7.4

8.1

15.3

21.7

34.7

44.7

8.5

8.3

8.6

8.3

1.6

2.0

2.5

2.9

Informações: Este instrumento musical é tocado numa festa especial,
também com o nome de Pireu 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 oraaniza as expedições para coletar as
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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 diferente. Os homens tocam estes clarinetes marchando
em linha, em que os homens que têm os clarinetes mais compridosvão no
início da linha, seguidos pelos homens que tocam os de tamanho um
pouco menor, e acabando num homem que leva os dois tamanhos mais
pequenos. Os dois tamanhos mais pequenos 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 homensjuntam-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
descobrirameste instrumentoatravés do "Kanã").

.~

!'"""·.

,,--..

r<.

•

,,.-...,

Recursos

Naturais: Tubo: Titi (substitutos: ITtTkamara;
Wãbekua). Pilha: Takurare Marãxã (substituto: Tarukawa Peuki)

Txuriu;
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17. Pirearahihi"

•

•

Classificação: clarinete

•

Descrição: como Pireu xixi mas
mais comprido.

Medidas:

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

•

-

5º
175
12

163

4.5
aldeia. A

é tocado numa festa
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instrumentos são as mesmas que de Pireu

xtxt,

Este instrumento também

é foi trazida pelo Kanã e está incluído na mesma estória que Prreu xí xi.

Ê'.

rr-.

,-._

"-

•

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
Prrearahi"hí'. 2- Este instrumento musical é também normalmente chamado
de Taratararu, nome que imita o som de vibração deste instrumento.

•

Recursos Naturais: Tubo: Tttt grosso e largo, ou Txuriu. Pilha: Takurare
Marãxã (substituto: Tarukawa Peuk'í)_.

-·

-
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18. Wi"wa

NOTA: Com o nome de wrwa
existem 3 variedades diferentes:
1- "Wiwa do Pajê"
2- "Wiwa de cuia para os bebês"
3- "Wrwa de casco de Tracaja
para os bebês.

-

-

•

Classificação: chocalhos

•

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 fixado à cuia com cera de
abelha nativa. O instrumento
ornamentado com barbante e pequenas
penas de arara, e a cuia é pintada com os desenhos tradicionais Yudja. 3Casco 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.
é

é

-

-

-

•

Medidas: (não tomadas)

•

Informações: 1- Apenas os homens podiam fazer este chocalho - o
"Wrwa do pajé", que era exclusivamente usado pelo pajé. O pajê 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 oaié oraanizava uma cerimónia onde
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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
"Makurtl' (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 bebês" 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 espíritodono nem têm estória.

,,-.

•

Recursos Naturais:

"Wiwa do pajé"

1

"Wiwa de cuia para os
bebés"

"Wi'wa de casco de
Tracaja para os bebés"

cuia redonda
Casco de Tracaja pequeno
pau de "Cana Brava" (substituto: "Taouan")
milho, outras sementes 1:.,(
milho, outras sementes,
pequenas miçangas, ou
pedrinhas de barro
cera de abelha nativa (abelha: principalmente "Utü Wila"; substituta: "Katr Wi1aj
barbante
pena de arara vennelha 1 pequenas penas de arara
comprida
tintas: urucum, "genipapo", and Huriba'.j

12
13

Makari Kamena, Kumãtinü Mi'ü, Napipakare.
Planta usada para fazer carvão que é misturado com "genipapo" para fazer tinta preta.

--
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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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20. Pitã

--

-

-

-

•

Classificação: 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.

•

Medidas: (não tomadas)

•

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 AkTri (substituto: semente de
Kumarepi); 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

-

-

-

-

•

Classificação: Instrumentos de Fricção

•

Descrição: Casco de Tracaja, vazio e limpo, com uma camada de cera de
abelha nativa no zona do pescoço (por debaixo) do casco. Ê 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 Fr'r Pêrê. 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 Wí1a (substituta:
cera da abelha Katr Wi1a); tintas indígenas: urucum, Ezrw;; carvão vegetal.
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2) Instrumentos Musicais Yudia quase extintos ou possivelmente

iá extintos

,-

Figura 15 - Pixanha fazendoPãrãtatata.

Nesta categoria estão incluídos os instrumentos Pêrêtetet« e Duru ltababa. A maneira
correta de fazer estes instrumentos musicais (de maneira a produzir corretamente o som
desejado) é já incerta, pelo menos entre as pessoas que participarem neste estudo.
A informação que foi recolhida para estes instrumentos musicais encontra-se de seguida
apresentada.

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 Pire). 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. Terceiro, 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.
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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 Pixanha 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 Pãrêtatata.

•

Recursos Naturais: Tronco da árvore Pahakiha (substituto: árvore Lapika); palha
de lnaja cera de abelha nativa; barbante.

,r--.

»<.

,,.....,,
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2. Duru ltababa

•

Classificação:

•

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.

•

Recursos Naturais: TUBO: Txuriu. "CABEÇA": cuia. Cera de abelha nativa para
ligar os dois elementos.

,-..

trombeta

3) Instrumentos Musicais Yudia aparentemente iá extintos
,,,.....,
·"'

Durante este estudo foram falados alguns instrumentos musicais que já não existem na
aldeia, e que já ninguém sabe fazer e tocar:
,,,.....,

1 - Marita
2 - Txttxtbt

3 - Pire Klnana Htnene Nakayã
4-Txaêda

5- Etaata
_,....,,

6-Awã tpakr
7 - Awã Taba Pãre
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Estes instrumentos musicais são assim considerados "aparentemente já extintos"
(aparentemente, porque neste estudo não participaram todos os Yudja, e podem ainda
haver outras pessoas Yudja, de outras aldeias, que ainda se lembrem de alguns destes
instrumentos).
r=,

Alguns dados sobre cada um destes instrumentos foram recolhidos e são apresentados
de seguida.

.,-...
r>.

r>,

,,-.

r--.
,,,-..

1- MAR/TA
Como Pireu xtxr e Pirearahihi: 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)
Comprimento
Total
Comprimento até
ao primeiro nó
Comprimento do
primeiro nó até
ao fim do tubo
Diâmetro

1

2

3

4

80

99

127

143

8

7.8

7.7

8

72

91.2

119.3

135

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 comprimentosdos tubos são diferentes dos outros
clarinetes, o som produzido deveria ser um pouco diferente. Mas o factor que mais
diferencia os diferentes clarinetes talvez fosse tocarem músicas diferentes. Este
instrumentoera 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
aldeia também já não souberem tocar essas músicas, este instrumento musical é
considerado extinto.

2- 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
Q_arecido com Ptreershtn: mas que tocavam outras músicas diferentes com Txttxtot.
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3- PíRE KíNANA HíNAKA NAKA YA
Durante a oficina foi dito que este instrumento musical é como Pirf:1µ xt xt (tam,u.bmé:Harn!:ot~F",. --clarinete) mas só com 2 tamanhos diferentes, e também era tocado em Un:J~ f.e$1....
especial. Apesar de não e ~iqo conürmado, este instrumento deve também estaf-iflcktido ·
na estória do bicho das ág_y_a e relacionado com Kanã, tal como os outros clarmetes.

4-TXAÉDA
Parece que este instrumento musical era também um clarinete, como Pireu xixi, 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 Hi 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.

5-ETAATA
A única informação que se sabia acerca deste instrumento musical era que fói usado
guando o avô do KarandT di era menino.

6-AWA IPAKr
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 gue Awã Pãre.
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7-AWA TABA PARE
Parece que este instrumento era parecido com Duru ltababa, 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.

Figura 16 - Imagem retirada do livro "Os
lndios, Nós" [Brito, Joaquim Pais de
(coord.). 2000. Os Índios, Nós. Museu
Nacional de Etnologia. Lisboa.], onde é
atribuído a este instrumento o nome de
"trombeta". A legenda de esta foto diz que
este exemplar foi doado ao Museu Nacional
do Rio de Janeiro por D. Pedro li (MNRJ:
3009).

No texto que acompanha esta imagem nesse livro (texto extraído da tese de doutorado
de Tânia Lima: "A Parte do Cauim: Etnografia Juruna"}, Kadu narrava uma estória de uma
das últimas escaramuças em que uma cabeça de índio foi cortada. Nesse texto ele diz:
<<Recentemente, depois que se extraíam os dentes, a cabeça era levada para longe,
para uma aldeia velha. Muito antigamente é que faziam trombeta com crânio de índio,
enfiando o tubo na boca e colocando com cera [de abelha]>>.
É curioso que esta figura não tem o tubo enfiado na boca do crânio como refere o texto de
Kadu e como referido neste presente estudo e também na tese de Amélia Oliveira. Por
outro lado não podemos ter a certeza de esta imagem corresponder ao instrumento Awã
Taba Pêrê, porque o tubo deste foto não tem formato de Duru, mas sim mais parecido
com o formato de Sese.
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4) Instrumento musicais Yudia presentes na aldeia Tuba Tuba
_,-...._

Na Tabela 2 está representado quantos exemplares de cada instrumento musical existiam
na aldeia Tuba Tuba durante o período deste estudo. Os instrumentos musicais feitos
durante a oficina não estão incluídos.
r>.

Tabela 2 - Instrumentos musicais Yudja presentes na aldeia
Tuba Tuba em Maio de 2003.
Instrumentos Musicais Yudja Número de exemplares
3
AwãPãre
4
Wiruwiru
Arapadi"ka
3
2
Txukütxukü
Pihüoihü
Waruba
2
Btaxixi
1
l'ãnãi Pãré
2
Ffi"Pãré
3
Btarahihí"
Duru
2
1 ou 2
Pire
4
Kamahu
Ses e
Wãbekuaata
Pireu xixi
vários
Pírearahínr
vários
Wlwa
Aãbe
vários
1
Pitã
FrTAbe
5

-

·""·

-

r--.

r>.
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3.2

- Os RECURSOS

NATURAIS USADOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS

INSTRUMENTOS MUSICAIS

,,....

,,....
Figura17Karandidi
cortando

-

ttn.

Os recursos utilizados para fazer cada um dos instrumentos musicais foram referidos no
catálogo dos instrumentos musicais (ver no catálogo, na seção "Recursos Naturais" de
cada instrumento musical).
Durante a oficina fizemos uma listagem de todos os recursos naturais usados na
construção dos instrumentos musicais Yudja. A Tabela 3 apresenta as principais
características desses recursos. Nesta tabela, os recursos a cor de laranja são recursos
substitutos, usados apenas quando os recursos principais não estão disponíveis (ver
recursos principais e substitutos no catálogo dos instrumentos musicais).

-

Tabela 3 - Recursos Naturais usados na construção dos instrumentos musicais Yudja.
Nome Yudja

Jeito da
Proveniência
planta
RECURSOS VEGETAIS
mata de terra
bambu
firme

Parte
Usada

TiTi

taquara

TXURIU

taquara

bambu

mata de terra
firme e várzea

ramos

taquarinha

bambu

capoeira

ramos

TAKURARE
MARÃXÃ

-

Nome
Português

ramos

Abundância
Não existente
na região
Existe perto da
aldeia- não
raro
Existe perto da
aldeia- não
raro
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TARUKAWA
PEUKY

taquarinha

bambu

TiTiKAMARA

taquara

bambu

ramos

mata de terra
ramos
....
firme
-·· .
mata de terra
laRIOS
firme e caooeira
fibra de
roça
algodão

WÃBEKUA

taquara

bambu

MÃKUA

algodão

arbusto

WÃKAHA

urucum

árvore

roça e aldeia

sementes

-

árvore

mata de terra
firme e várzea

casca

Ezrwr
XAA
ANAUHIHl

cuia
comprida

erva

roça

cuia

XAA
ABÍRUARUA

cuia
redonda

erva

roça

cuia

PITXIA

cana-brava

erva

roça e capoeira

ramos

KPA

taquari

erva

(perto da
montanha)

ramos

MAKAXI
KAMEMA
KUMÃTINÜ
MJ'Ü

-

-

roça

sementes

-

-

roça e capoeira

sementes

NAPAPIKARE

-

-

mata de terra
firme

sementes

árvore

roça e aldeia

sementes

árvore

(perto da
aldeia)

sementes

várzea

sementes

PE'A IKAHA

pequi

-

AKÍRI
KUMAREPl

tucum

palmeira

PAXAKÍHA

-

árvore

capoeira de
terra preta

tronco

LAPIKA

-

árvore

mata de terra
firme

tronco

roça

sementes

MAKAXI

HURIHA

.·-,

capoeira

milho

erva

-

ARAPA

arara
vermelha

FiY

tracaja

-

árvore

RECURSOS ANIMAIS
mata de terra
firme

-

rio

(casca?)

Existe perto da
aldeia - não é
muito comum
Existe apefl8S · ·

. . ;-Jo-~- _. __ •.. .• _1_

..- !;xiste...~enas ."
longe da aldeia
Existe em
várias rocas
Existe perto e
na aldeia
Existe perto da
aldeia
Não existe ou
quase extinta
nas roças da
aldeia
Existe na
aldeia-não
rara
Existe nas
rocas da aldeia
Não existente
na região
Existe nas
rocas da aldeia
Existe nas
rocas da aldeia
Existe nas
rocas da aldeia
Existe na
aldeia - não é
raro
Não existe na
região
Existe perto da
aldeia - não é
raro
Raro perto da
aldeia
Existe perto da
aldeia - não é
muito comum
Existe nas
roças da aldeia
- muito comum
Existe perto da
aldeia - não é
muito comum

penas
vermelhas

Rara na região

casco

Existe no rio bastante
comum

...
..

~\{:·<

1.

-

..

·-·

!""'.
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(abelhas: Urü

Wi1a; Katr
Wi1a)

cera de
abelha
nativa

-

mata de terra
firme e várzea

Existe perto da
aldeia-um
pouco raro

cera

RECURSOS MINERAIS
barro
vermelho

TXUPÃ

r.

-

Existe perto da
aldeia - não é
raro

-

margem do rio

Ao todo foram listados 27 recursos naturais, sendo 23 recursos vegetais, 3 recursos
animais e 1 recurso mineral. Os principais recursos usados hoje em dia são: Titi, Txuriu,
Takurare Marãxã, algodão, casco de Tracaja, cera de abelha nativa, cuia redonda, cuia

r=,

comprida, Pitxia, Pe'a lkaha, Paxaki'ha, e milho. Outros 5 recursos são também muito
usados, mas para ornamentar e pintar - urucum, Ezrw;: Txupã, penas de arara, e Huriha.
O recurso mais importante é Tttt, que é a taquara que serve para fazer a maioria dos

.~.

instrumentos de sopro, seguido por Txuriu. Tftf, Txuriu e Takurare Marãxã são os
bambus

mais usados

hoje em dia, sendo

todos

eles

bastante

importantes

e

_,-....

indispensáveis para a construção de vários instrumentos musicais.

_,...,_

O algodão também é um recurso bastante importante, usado para atar os tubos das
flautas de pane nos chocalhos.
As sementes de Makaxi Kamena, Kumãtinü Mi'ü, e Napapikare, são hoje em dia recursos
substitutos (parece que um ou dois desses recursos foram recursos principais no
passado) nas três variedades de Wlwa, sendo o milho o recurso principal colocado dentro
da cuia para produzir o som de chocalhar.
A cera de abelha nativa é também um recurso bastante importante, sendo indispensável
em 5 dos instrumentos musicais (as três variedades de wrwa, Ftr Abe e Duru ltababa).
Apesar de os Yudja não usarem grandes quantidades de cera de abelha nativa em pouco
tempo, este recurso está cada vez mais difícil de encontrar.

Devido ao curto período de tempo para desenvolver este estudo, foi apenas possível fazer
quatro expedições, nas quais localizámos e fizemos a caracterização ecológica de cinco
r·

dos recursos naturais usados na construção dos instrumentos musicais Yudja: TftT,
Txuriu, Takurare Marãxã, Lapika e Ezrwr (este último só usado para fazer tinta, que pode
ser

usada

para

pintar

instrumentos

musicais).

De seguida

apresentam-se

as

características para cada um destes recursos e seus ecossistemas, recolhidas pelos
agentes de manejo durante as expedições.

/'""'..
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TlTl

1- Nome indígena e nome português do recurso:

-

ttti,

Taquara

2- Ecossistema:
2.1 - nome português e indígena: Mata de terra firma; P"iatxi (Titrfiha)
2.2 - história de uso: -2.3 - recursos companheiros: Arnupa, Uritxiha, Upaxixi (canela - remédio para banhar
criança), Bauha, Kutaha (peroba), Kurinana, Pakuha.
2.4- tipo de terra/solo: terra meio preta com areia e húmida (I'pra eta eta)
2.5 - influência da água: próximo da lagoa, solo húmido mas não alaga na época da
chuva
2.6- luz: fica na sombra, mas meio aberto
3- Jeito da planta (erva, cipó, taquara, árvore, etc.): bambu (pode crescer em várias alturas,
pode ser grossa e fina também, dá em touceira)
4- Densidade da planta na região: densidade alta em mata Tititiha

--

5- Quando dá flor: não sabemos
6- Quando dá fruto/semente: não sabemos
7- Forma de reprodução/plantio (sementes, mudas, brotos): por mudas (corta o ramo acima
do primeiro ou segundo nó e trás a muda com raiz)
8- Se as abelhas visitam a flor. Se sim, quais abelhas? -9- Se tem dono, qual? Ontem tem lugar do espírito tem Titi. Txarina /samu.
10- Uso(s) do recurso: usado para fazer flauta
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TXURJU

1- Nome indígena e nome português do recurso: TXURIU; Taquara

-

2- Ecossistema:
2.1 - nome português e indígena: Mata alta de terra firme; Pratxi
2.2 - história de uso: -2.3 - recursos companheiros: -2.4 - tipo de terra/solo: terra firme com areia, com muita cobertura de folhas
2.5- influência da água: sem influência adicional de água; solo não húmido
2.6- luz: nasce em mata alta bem fechada, com pouca luz chegando no solo, mas
cresce para o alto procurando o Sol
3- Jeito da planta (erva, cipó, taquara, árvore, etc.): bambu
4- Densidade da planta na região: densidade média-alta, dispersa nalguns locais e noutros
locais é mais concentrada e densa
5- Quando dá flor: não sabemos
6- Quando dá fruto/semente: não sabemos
7- Forma de reprodução/plantio (sementes, mudas, brotos): pode-se fazer mudas dos ramos
pequenos e estão começando a brotar
8- Se as abelhas visitam a flor. Se sim, quais abelhas? não
9- Se tem dono, qual?
10- Uso(s) do recurso: usado para fazer flauta e ponta de flecha

-

-
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TAKURARE MARÃXÃ

,-...

1- Nome indígena e nome português do recurso: TAKURARE MARÃXÃ; Taquarinha
2- Ecossistema:
2.1 - nome português e indígena: Capoeira, gosta mais de viver na terra preta
2.2 - história de uso: terra que foi roçada e queimada
2.3 - recursos companheiros: -2.4 - tipo de terra/solo:
2.5- influência da água:
2.6 - luz: nasce em zona de pouca luz

--

3- Jeito da planta (erva, cipó, taquara, árvore, etc.): bambu
4- Densidade da planta na região:
5- Quando dá flor: não sabemos
6- Quando dá fruto/semente: encontrámos

com semente no mês de Maio

7- Forma de reprodução/plantio (sementes, mudas, brotos):
8- Se as abelhas visitam a flor. Se sim, quais abelhas? não
9- Se tem dono, qual?
10- Uso(s) do recurso: usado para instrumentos

musicais
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LAPIKA

1- Nome indígena e nome português do recurso: LAPIKA
2- Ecossistema:
2.1 - nome (indígena e) português: Capoeira
2.2 - história de uso:
2.3 - recursos companheiros:
2.4 - tipo de terra/solo: terra com areia; l'p"ia eta eta
2.5- influência da água:
2.6- luz: cresce em pouca luz mas procura o sol crescendo alto
3- Jeito da planta (erva, cipó, taquara, árvore, etc.): árvore
4- Densidade da planta na região: hâ pouco perto da aldeia, mas existe bastante perto da
antiga aldeia Tuba Tuba
5- Quando dá flor: talvez em Agosto (confirmar)
6- Quando dá fruto: talvez em Setembro no começo das chuvas (confirmar)
7- Forma de reprodução/plantio (sementes, mudas, brotos): talvez por semente (confirmar)
8- Se as abelhas visitam a flor. Se sim, quais abelhas? não sabemos se asa abelhas gostam
9- Se tem dono, qual?
1 O- Uso(s) do recurso: tronco usado para fazer um tipo de instrumento musical; tronco
usado par11_ fazer parede de casa
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-

EZlWl

-

-

-

-

1- Nome indígena e nome português do recurso:

EZlWl; Guamirim

2- Ecossistema:
2.1 - nome (indígena e) português: Mata de várzea
2.2 - história de uso:
2.3- recursos companheiros:
2.4 - tipo de terra/solo: terra com areia
2.5 - influência da água:
2.6 - luz: cresce em lugar com pouca luz
3- Jeito da planta (erva, cipó, taquara, árvore, etc.): árvore
4- Densidade da planta na região: existe muito pouco

-

-

5- Quando dá flor: mês de Março
6- Quando dá fruto: mês de Abril
7- Forma de reprodução/plantio (sementes, mudas, brotos): para saber, temos de saber
primeiro se ela nasce de raiz, galho ou semente
8- Se as abelhas visitam a flor. Se sim, quais abelhas? as abelhas que gostam mais são as
europeias e as abelhinhas
9- Se tem dono, qual?

-

-

10- Uso(s) do recurso: a entrecasca é usada para pintar artesanato

--
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3.3 -

DISTRIBUIÇÃO DO CONHECIMENTO NA POPULAÇÃO YUDJA - DIFERENÇAS
ENTRE ADULTOS E JOVENS

-

Figura 18Homens de
várias idades
tocando flauta.

Das entrevistas feitas, se tornou evidente que os conhecimentos acerca dos instrumentos
musicais Yudja estão muito mais vivos nos homens de meia idade e mais velhos do que
nos jovens. Os dados recolhidos foram analisados de modo a perceber a diferença entre
os conhecimentos dos adultos e os conhecimentos dos jovens.

NOMES E RECONHECIMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS

A maioria dos adultos referiram mais de 12 instrumentos musicais, enquanto que nenhum
jovem referiu mais de 12 e apenas um jovem soube dizer os nomes de 12 instrumentos

--

diferentes, mas só conhecia 1 O desses instrumentos. Em relação a saber os nomes dos
instrumentos musicais e saber como é o instrumento (foi pedido para cada pessoa
descrever cada instrumento, pelo que foi possível saber se a pessoa conhecia de facto o
instrumento ou se só sabia o seu nome), verificou-se que os homens da categoria
"adultos" (homens mais velhos) sabem muito mais que os jovens, tendo os jovens um
conhecimento baixo, a maioria conhecendo menos que 8 instrumentos musicais Yudja.
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CONHECIMENTOS PARA TOCAR OS INSTRUMENTOS MUSICAIS

Figura 19 Bisaka tocando
Btarahrhi:

-

-

---

Analisando os instrumentos que precisam de conhecimentos especiais para serem
tocados (Note: instrumentos como, Pire, Kamahu, Wiwa, não entram nesta análise porque
não necessitam de conhecimentos especiais para serem tocados, e qualquer homem
sabe tocar.), verifica-se que os adultos sabem muito mais tocar os instrumentos musicais
que os jovens. Nenhum dos jovens entrevistados sabia tocar bem mais de 3 instrumentos,
enquanto que a maioria dos adultos sabia tocar vários (mais de 4) instrumentos musicais
Yudja. De entre os adultos, aqueles que parecem ser os mais especialistas em saber
tocar os instrumentos musicais Yudja são: Bisaka, Kanaba, TinTnT, lsabaru, AxTxT e
KarandTdi. De entre os jovens entrevistados, os que sabem tocar mais instrumentos
musicais Yudja são: Yabaiwa, Maware e Mahurimã.
Na Tabela 4 podemos ver quantos adultos e quantos jovens sabem tocar cada
instrumento musical Yudja.

-

-·
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Tabela 4 - Número de adultos e jovens que sabem tocar,
sabem tocar pouco ou mal, ou não sabem tocar, cada um
dos instrumentos musicais.
SABE TOCAR UM
SABE TOCAR BEM
NÃO SABE TOCAR
POUCO OU MAL
Adultos

Jovens

Pireu xi x]

10

8

Ptreerentnt

9

8

Duru

9

Awã Pãre

4

3

Wiruwiru

5

Arapadika

3

-

Jovens

Adultos

Jovens

2
1

2
3

Txukütxukü

-

Adultos

3
2

5

3

1

2

2

4

1

1

2

Pihüpihü

2

1

Waruba

2

4

Wãbekuaata

1

Bta xTxT

4

FtrPãre

7

3

Fr'rAbe

9

6

Bi'srenth:

2

l'ãnãT Pãre

4

1

1
2

4
1

2
1

1

1

2
2

5

1

2

3

2

1

2

De novo se nota a diferença entre os adultos e os jovens nas capacidades de tocar os
instrumentos musicais Yudja. Os instrumentos Yudja que ainda são tocados por vários
homens (adultos e jovens) são: Pireu xt xt, Ptreerentnt. Ft't Pãre e Ftr Abe. Isto deve ser
porque Ftr Pãre e Ft'tAbe são fáceis de tocar e Pireu xi xi e Pirearahihrsão tocados em

-·

-

-

-

-

r:

festas especiais que ainda são feitas frequentemente na aldeia Tuba Tuba. Pelo contrário,
Duru e l'ãnãT Pãre parecem que ainda são tocados por vários homens adultos, mas
poucos jovens sabem toca-los. Isto parece dever-se ao facto de os Yudja já não fazerem
presentemente (ou muito raramente) as cerimônias em que se usavam estes dois
instrumentos musicais. Analisando esta tabela verifica-se que nenhum jovem sabe tocar
bem as flautas com furos para os dedos. Também se nota que já poucos homens (adultos
e jovens)

sabem tocar as flautas Arapadika,

Txukütxukü,

Pihüpihü,

Waruba e

Wãbekuaata, pelo que estes instrumentos musicais poderão estar a decair para a
extinção.
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CONHECIMENTOS SOBRE OS RECURSOS NATURAIS

Figura 20 - Mahurimti
coletando ITtT.

Durante as entrevistas foi perguntado se o participante conhecia os recursos naturais de
cada instrumento musical. Assim, foi possível verificar que os adultos sabiam sempre
(com raras excepções) quais os recursos usados para construir os instrumentos musicais

-

de que falavam, mas que o conhecimento dos jovens acerca dos recursos naturais já não
era tão preciso. No entanto, tendo em conta as comparações anteriores entre adultos e
jovens, acerca dos recursos naturais a diferença de conhecimentos entre adultos e
jovens, apesar de significativa, não é tão grande. Assim se nota que os jovens podem
conhecer poucos instrumentos musicais Yudja ou saber tocar poucos, mas em geral
sabem quais são os recursos naturais necessários coletar para construir os instrumentos
musicais. Além disso, também foi possível verificar que tanto os adultos como os jovens
sabiam, em geral, onde existem hoje em dia esses recursos naturais. Durante a
expedição de coleta do Titt verificamos ainda que os jovens sabiam como coletar essa
taquara Uá que não é qualquer ramo de TTtT que é bom para fazer flauta! Tem de se

-

coletar aqueles ramos que já não têm um pó acinzentado perto dos nós e já não têm as
pequenas folhas que envolvem os nós, tendo sim folhas grandes e já desenvolvidas e
ramos rijos).
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Neste estudo não foi possível estudar se os jovens sabiam construir cada instrumento
musical. Este assunto poderia ser estudado no futuro.

TRANSMISSÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE
OS INSTRUMENTOS MUSICAIS YUDJA

Figura 21 Adultos e
jovens
tocando Pireu
xixi na festa.

,.....
A maneira de como os conhecimentos ao nível dos instrumento musicais são transmitidos
das gerações mais velhas para os jovens não foi possível de esclarecer na totalidade.
Existem dois meios básicos de passagem (transmissão) dos conhecimentos: 1- por
aprendizagem direta, em que uma pessoa (ou várias) ensina a outra (ou outras); 2- por
observação e imitação, em que a pessoa aprende observando e imitando os outros que já
sabem.
Os conhecimentos sobre as estórias e os espíritos-donos dos instrumentos musicais
foram passadas na comunidade Yudja durante décadas ou mesmo séculos. No entanto

,-

este estudo revelou que hoje em dia esses conhecimentos já não são conhecidos por
todos, principalmente entre os mais novos. Isso pode dever-se ao facto de os jovens, por
serem jovens, ainda não tiveram tempo de aprender essas estórias dos mais velhos. Mas
talvez, por outro lado, se deva a alterações na sociedade Yudja e à perda do hábito de os
mais velhos ensinarem essa parte da cultura Yudja aos mais novos e dos mais novos não
se interessarem por aprendê-la.

-
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A maneira como se dá a aprendizagem de tocar os instrumentos musicais Yudja varia. As
flautas

que são tocadas

individualmente

são

ensinadas

e aprendidas

também

individualmente, numa relação de 1 "professor" para 1 "aluno", ou pela observação e
audição de alguém a tocar. Os instrumentos tocados em festas, caxiri e cerimónias
religiosas parecem ser ensinados em grupo. Durante as atividades de grupo os jovens e
meninos juntam-se aos mais velhos a tocar a vão aprendendo com eles e com os seus
próprios erros. No entanto, mesmo em instrumentos tocados em grupo, pode haver
também uma pessoa ensinado os outros, como foi observado na festa do Pireu xixi, em
que Tínini ensinava os outros cantando a melodia da música. Este método de ensinar a
tocar uma música de um instrumento musical cantando a sua melodia, parece ser
frequente e bem sucedido.
Segundo a tradição Yudja, o pajé também parece ter um papel importante na transmissão
dos conhecimentos sobre os instrumentos musicais, já que em muitas estórias o espíritodono de um instrumento musical mostra ao pajé o instrumento e lhe ensina como são as
músicas que devem ser tocadas com esse instrumento e as danças que acompanham
essas músicas.

Durante a oficina os mais velhos disseram que os mais novos, hoje em dia, raramente
mostram interesse em aprender. Assim, parece que o hábito tradicional Yudja era o
homem (ou mulher) mais novo ter de mostrar interesse e pedir para alguém lhe ensinar, e
não um homem mais velho propor ensinar a um jovem o que sabe.
Através dos dados recolhidos nas entrevistas é possível verificar que antigamente os
homens aprendiam a tocar a maioria dos instrumentos musicais quando eram meninos
pequenos ou jovens, mas que atualmente os jovens não estão aprendendo a tocar os
instrumentos musicais nessas idades. Fi"'i"Abe, Pireu xixi e Pirearahihrsão, em geral, os
poucos instrumentos musicais que os jovens estão aprendendo em idades de menino ou
jovem, enquanto que os seus pais e avós, nas suas idades, já tinham aprendido (ou
estavam aprendendo) vários outros instrumentos musicais Yudja. Isto pode ser resultado
do pouco interesse dos mais jovens em aprender a tocar os instrumentos musicais, mas
também é devido

à

mudança na sociedade da comunidade Yudja e por os Yudja já não

fazerem (ou raramente, ou apenas fizeram há muitos anos) determinadas cerimónias
sociais como as festa do Duru, Duru ltababa, T'ãnãi Pãrê e Marita (e outros já extintos).
Em conclusão, em geral podemos dizer que na época em que os homens que são agora
de mela idade e mais velhos eram pequenos, as tradições sobre os instrumentos musicais
e a transmissão dos conhecimentos estava muito mais vida que hoje em dia.
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Durante as entrevistas também foi perguntado com quem os participantes tinham

-

aprendido a tocar os instrumentos musicais. Analisando esses dados verifica-se que os
instrumentos que são tocados em festas e quando há caxiri são geralmente aprendidos
em grupo, em que o menino/jovem ou adulto aprende "com os outros homens",
geralmente "homens mais velhos". Os outros instrumentos de tocar individualmente (como

Awã Pãre, Wiruwiru, Arapadika, Txukütxukü, Pihüpihü, Waruba) são aprendidos
individualmente e geralmente através de um homem mais velho que saiba tocar bem. Os
dados mostram também que muitas vezes esta aprendizagem individual acontece entre
pai e filho ou entre avô e neto, mas nem sempre é assim e por vezes não existem laços
,...

familiares (ou são distantes) entre quem ensina e o quem aprende. Os dados mostram
ainda que nas últimas gerações

houve alguns

homens especialistas

em tocar

instrumentos musicais e que ensinaram vários homens, jovens ou meninos a tocar.
,...

Foram, por exemplo, o pai de Karandidi e o pai de Tini ni, e são Yãba, Bisaka, Kanaba,
Tinini . Axi xi , e /sabaru.

A futura continuidade do uso dos instrumentos musicais Yudja está dependente da
sobrevivência dos tradicionais mecanismos de transmissão dos conhecimentos e também
da possível criação de novos mecanismos de transmissão, como por exemplo incorporar
o ensino dos instrumentos musicais nas escolas indígenas (não só saber tocar como
também todos os conhecimentos relacionados com os instrumentos musicais Yudja).
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3.4 -

PROPOSTAS DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS

-

Figura 23Xaradu

coletando
mudas de Tttt .

--

Os Yudja estão muito interessados em preservar e perpetuar a sua cultura. Os Yudja
tiveram que sair da sua região ancestral, estando vivendo presentemente no PIX onde os
recursos naturais e sua abundância são diferentes. Devido a isso e provavelmente devido
a uma sobre-exploração de recursos naturais, alguns são raros ou se estão tornando
raros. Por isso, a comunidade Yudja está presentemente preocupada com os seus
recursos naturais e pretende fazer um uso sustentável desses recursos de maneira a não
os perder. Durante as entrevistas foi perguntado a cada participante como era a
abundância dos recursos naturais usados para fazer os instrumentos musicais, pelo que
foi possível ter uma primeira percepção de quais os recursos que são abundantes e quais

-

os que estão faltando ou começando a rarear. Durante a oficina, após a listagem dos
recursos naturais, fizemos uma discussão sobre o manejo dos recursos naturais. Com
base na opinião dos participantes da oficina, os recursos que achavam que deveriam ser
manejados foram seleccionados e fez-se uma tabela com propostas de manejo para cada
um desses recursos, propostas essas dadas pelos próprios participantes na oficina. A
tabela com as propostas de manejo dos recursos naturais é a seguinte:

-
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Tabela 5- Medidas propostas para manejar os recursos naturais.
PROPOSTAS DE MANEJO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS
USADOS PARA FAZER OS INSTRUMENTOSMUSICAIS 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
TTTl

- foi feita uma pesquisa sobre o TTTT
- 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.

TAKURARE
MARÃXÃ

- existe na capoeira, somente em alguns locais
- podemos tentar plantas o broto dela e também sementes, perto da
aldeia.

TARUKAWA

- pode ser usada para substituir o Titi em algumas flautas

PEUKT

- podemos tentar plantar mudas perto da aldeia.
- pode ser usado para substituir o Titi em algumas flautas

TTTTKAMARA

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

WÃBEKUA

FIY
WÃKAHA

•. só existe no rio Preto
- organizar viagem para trazer mudas e tentar plantar perto da aldeia.
- conhecer alguns trabalhos de manejo de Tracajá que existem em
outros locais, para tentar fazer algum trabalho no Xingu no futuro.
- plantar urucum perto da aldeia e nas roças também.
- cuidar do lugar onde tem mudas crescendo
- fazer experiência de plantio no viveiro, com sementes e mudas

EZIWl

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

-.-~------
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- existem muito poucas sementes nas aldeias do Povo Yudja no
Parque do Xingu
XAA ANAUHlHl

- 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.
- organizar viagem para trazer mudas da região da Cachoeira e plantar

Kl'A

perto da aldeia na época das chuvas.
- plantar no viveiro para aumentar este recurso (que é usado como

MAKAXI KAMEMA

remédio)
- quando tiver mais sementes, plantar nas roças.
- existe na região do Txarina lsaml'(a pedra grande}

AKÍRI

- organizar viagem para trazer mudas e sementes e plantar no viveiro.

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

canoa
- trazer sementes e mudas e plantar no viveiro.

HURIHA

- tem que pegar semente para plantar no viveiro

Nota: Apesar de Txuriu e Takurare Marãxã não serem raros na região perto da aldeia, a sua
importância faz com que os Yudja estejam preocupados com a sua preservaçãoe perpetuação.

O QUE JÁ FOI FEITO?
Antes deste estudo começar foi feito uma experiência de plantar mudas de Kta (taquari)
perto da aldeia. No principio da próxima estação das chuvas os Yudja confirmarão se
estas mudas sobreviveram e começaram a crescer de novo.
Durante este estudo fizemos uma expedição ao local onde existe o Titt e trouxemos
mudas para a aldeia Tuba Tuba, para fazer um plantio experimental.

7 touceiras foram

plantadas no viveiro da aldeia e foi construído um jirau coberto de folhas de palmeira para
proteger as mudas do sol quente. As outras 7 mudas foram plantados na mata perto da
aldeia, numa área de capoeira próxima do córrego, para comparar qual será o melhor
local para plantar mudas em futuros plantios. O cacique Tinini teve um papel muito ativo
e importante nestes plantios, tendo sido considerado por nós como "o melhor agente de
manejo da aldeia" (apesar de não ser agente de manejo)! Os agentes de manejo
(AIMAREN} ficaram encarregues de regar as mudas, tanto no viveiro como na mata,
todos os dias (no viveiro 2 vezes por dia}, até começar a próxima época das chuvas.
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-

Figura 24Plantando mudas
de TTti no viveiro.

-

-

-

Figura 25Plantando mudas
de TTti na mata.
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3.5

- OUTRAS

CONTRIBUIÇÕES DESTE ESTUDO

3.5.1- Formação dos agentes indígenas de manejo dos recursos naturais
(AIMAREN)

Figura 26 - Simone e jovens fazendo trabalhos na escola.

Durante este estudo, foram feitas algumas atividades com os agentes de manejo (e outros
jovens que quiserem também participar). Tal como já apresentado antes, os agentes de
manejo participaram nas expedições à floresta, fazendo a caracterização e a coleta dos
recursos naturais que se pretendia estudar. Na expedição do TTtT foram coletadas mudas
desta taquara para plantar na aldeia. Os agentes de manejo colaboraram na plantação
das mudas no viveiro e na mata perto da aldeia, e ficaram encarregues de cuidar das
mudas plantadas, regando-as uma ou duas vezes por dia até chegar a época das chuvas.
Para além disso, os agentes participaram também fazendo mapas (da localização das
taquaras coletadas nas expedições), textos (quer em português quer na língua Yudja) e
desenhos sobre os instrumentos musicais Yudja e seus recursos naturais, na escola, com
o acompanhamento de Simone. Esses textos e desenhos serão a base do livro que será
feito sobre os instrumento musicais Yudja (falado mais à frente).
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3.5.2- Elaboração de uma proposta de venda de uma coleção de
instrumentos musicais Yudja a museus
Durante a oficina discutiu-se a ideia de se fazer uma coleção de todos os instrumentos
musicais Yudja para vender a um museu, a qual foi aceite pela comunidade. Assim, no
final deste estudo colaborámos ainda na elaboração de uma carta a ser enviada a
museus do Brasil e da Europa, manifestando o interesse do Povo Yudja em possuir
coleções completas de seus instrumentos musicais no acervo de museus etnográficos e
apresentando uma proposta de venda de uma coleção acompanhada de informações
/\

detalhadas e fotografias sobre cada instrumento musical.
Durante o mês de Agosto esta proposta foi apresentada a alguns museus Europeus (em
Inglaterra, Alemanha, Áustria e Holanda), em alguns dos quais houve demonstração de
interesse. A mesma proposta também será apresentada aos museus de Etnografia de
Lisboa e Coimbra, em Portugal.

3.5.3- Elaboração de materiais didáticos sobre os instrumentos musicais
Yudja e seus recursos naturais

.

.

,,--.

Como consequência deste estudo será feito um livro bilíngue sobre os instrumentos
musicais Yudja e seus recursos naturais. Pretende-se que este livro seja feito pelos Yudja
e para os Yudja. Assim, o seu conteúdo será formado pelos textos e desenhos elaborados
pelos jovens Yudja que participaram nos trabalhos na escola durante este estudo.
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4. CONCLUSÕES

Figura 27 - Taikaprtocando Pire para chamar o pessoal para a oficína.

Os instrumentos musicais Yudja são feitos e tocados pelos homens, com raras exceções
(pois geralmente são as mulheres que fazem as chocalhos, e as mulheres também
podem tocar as flautas de pan: Bta xixi

e Btarahíní). Os conhecimentos acerca dos

instrumentos musicais incluem várias áreas: o conhecimento dos recursos naturais
usados para fazer os instrumentos (saber reconhecer, saber onde existem e saber
coletar); saber construir os instrumentos a partir dos recursos naturais de modo a os
instrumentos produzirem o som desejado; conhecimentos de como tocar as flautas e
outros instrumentos musicais; conhecimento dos espíritos-donos e estórias/mitos sobre os
instrumentos musicais; e ainda o conhecimento sobre como manejar os recursos naturais
de maneira a eles não se extinguirem. Este estudo revelou que hoje em dia os jovens têm
um conhecimento baixo sobre os instrumentos musicais Yudja, comparando com os
homens de meia idade e mais velhos. Antigamente os homens Yudja começavam a
aprender a fazer e tocar os instrumentos musicais ainda em meninos pequenos, mas hoje
em dia poucos jovens sabem tocar flautas e aqueles que sabem, só sabem tocar no
máximo duas ou três.
Os instrumentos musicais Yudja que são usados hoje em dia são: 5 flautas transversais
(Awã Pêrê, Wiruwiru, Arapadíka, Txukütxukü e Pihüpihü), 1 flauta vertical (Waruba), 4

-

-
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flautas de pan (Bta xixi,
cornetas/buzinas

T'ãnã1 Pêrê, Ffr Pãre e Btarahini),

1 trombeta (Duru), 4

(Pire, Kamahu, Sese e Wãbekuaata), 2 clarinetes (Pireu xi x] e

Pirearahihi), 1 chocalho de cuia (Wrwa, com 3 variedades diferentes), 2 chocalhos de
sementes (Ããbe e Pitã) e 1 instrumento de fricção (FtrAbe - casco de Tracajá). As flautas
transversais e vertical são tocadas individualmente, para entreter, em qualquer dia. As
flautas de pan são tocadas quando há caxiri, para entreter, e, no caso de "l'ãnã1 Pãre",
,,...

era tocada numa cerimônia especial (Festa do manto do pajé). Os clarinetes e a trombeta
Duru são tocados em festas especiais e cerimônias sociais. Ao contrário do que acontece
com as flautas que são tocadas e ensinadas individualmente, com os clarinetes e
trombeta vários homens tocam ao mesmo tempo pelo que a capacidade de saber tocá-los
está bastante mais distribuída pelos vários homens da aldeia, e o modo de ensinar a tocar
acontece em grupo. As cornetas/buzinas, os chocalhos e o casco de Tracajá, não
precisam ser ensinados pois cada pessoa aprende por si mesma a tocar e observando os
outros a tocar. As cornetas/buzinas são tocadas para produzir um sinal de aviso ou de
convite (para caxiri) para as outras pessoas da aldeia ou mesmo de outras aldeias. Os
chocalhos hoje em dia são usados para embalar os bebés e para vender como
artesanato. O caso de Tracajá é tocado quando há caxiri, para entreter o pessoal,
juntamente com a sua flautinha companheira (Fr'r Pãre), e também pode ser usado no
princípio das época das chuvas, quando as chuvas estão atrasadas, para "chamar as
chuvas", também em conjunto com a sua flautinha companheira.

rFigura 28 - Mulheres Yudja (Hr e Aridamazu) participando na oficina, tocando Btarahi'hfe cantando.

-

-
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Na cultura Yudja ainda existem hoje em dia dois instrumentos musicais sagrados - Duru e
o Wi'wa do pajé -, mas estes parecem estar em perigo de extinção pois já não são usados
hoje em dia.

Fígura 29 - Homens exemplificando como se toca Duru. Os homens adultos ainda sabem bem como
se toca o Duru mas só 5 dos iovens entrevistados disseram saber tocar Duru.

-

O Povo Yudja (principalmente os mais velhos) está hoje em dia preocupado com a
preservação da sua cultura tradicional, que inclui os seus instrumentos musicais. A
preservação e continuidade dos conhecimentos

relacionados com os instrumentos

musicais Yudja parece estar dependente de:
•

-

da manutenção dos ensinamentos desses conhecimentos entre os homens mais
velhos e os moços jovens;

•

da possibilidade de criar novos maneiras de ensinar os vários conhecimentos
relacionados com os instrumentos musicais;

•

do correto manejo dos recursos naturais usados, para que eles não desapareçam
e extingam localmente;

•

e da manutenção de um estilo de vida tribal.

Apesar da importância das ajudas de organizações não indígenas (como o ISA e a
Fundação Rainforest da Noruega) ou de ajudas do estado Brasileiro ou de outros países,

-

75
só o Povo Yudja, por ele mesmo, poderá evitar a extinção dos seus conhecimentos e
saberes tradicionais, incluindo aqueles relacionados com os seus instrumentos musicais.
Talvez o resgate cultural passe pela criação de novos mecanismos de transmissão
(ensinamento dos homens mais velhos para os mais novos) desses conhecimentos e
tradições, como por exemplo a introdução desses assuntos no programa escolar das
escolas indígenas das aldeias Yudja.

r:

Figura 30- Povo Yudja da aldeia Tuba Tuba e Joana.

-

-

-

-
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5. PROPOSTAS DE CONTINUIDADE

Figura 32- Homens,jovens e meninos Yucljana festa do Pireu xTxí.

Para finalizar, aqui ficam algumas ideias de continuação deste estudo e deste projeto de
resgate musical Yudja.

-

PRÓXIMOS PASSOS

1.

Este estudo não ficou completo pois não houve tempo de esclarecer completamente

as estórias e mitos relacionados com os instrumentos musicais. Decidiu-se que se
realizaria uma futura oficina sobre essas estória e mitos, provavelmente em abril de 2004,

--

acompanhada por Simone.

2.

O trabalho de manejo dos recursos naturais usados para construir os instrumentos

musicais deverá ter uma continuidade. Durante a oficina foi dito que caso as mudas de
Titi não sobrevivam, que se deverá fazer nova experiência de plantio no próximo ano,
mas mais perto da época das chuvas.

-

_,-,.

.--
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3. Pôr em prática as ideias de manejo dos recursos

naturais planeadas durante a oficina

e transcritas neste relatório.

4. Preparar um livro sobre os instrumentos

musicais Yudja e seus recursos naturais, que

possa ser usado nas escolas indígenas da tribo Yudja, que acompanhe os registos
musicais feitos no projeto de resgate da música tradicional Yudja, ou mesmo que possa
vir a ser vendido.

5. Tentar vender

uma ou mais coleções de instrumentos musicais Yudja, acompanhados

de documentação resultante deste estudo, a museus de etnografia, tanto do Brasil como
_,..-..._

da Europa.

OUTRAS IDEIAS

r---.

6.

Fazer um estudo como este nas aldeias Yudja Pakisamba, Pequizal e Fazenda Boa

Vista, e juntar a informação completa. Esse estudo poderia ser feito por algum
r=-.

pesquisador de fora ou mesmo por um professor Yudja que estivesse interessado, e com
o apoio das aldeias.

,,.......,

7.

,-..,

tocar aqueles instrumentos musicais que neste estudo foram considerados "quase em

,,..--.

extinção" ou "já extintos", para ver se ainda se poderá resgatar esses instrumentos

Perguntar ao resto da população Yudja das outras aldeias se ainda sabem fazer e

musicais e sua cultura.

8.

Podiam-se organizar oficinas em que os homens mais velhos ensinariam aos mais

novos a construir e tocar os instrumentos musicais Yudja.
»<.

_,,.--..

9.

Pesquisar porquê os jovens hoje em dia estão aprendendo pouco sobre os

instrumentos musicais Yudja. Estudar qual era a maneira de ensinar dos antigos em
relação aos conhecimentos sobre os instrumentos musicais (conhecer os instrumentos

78
musicais; suas estórias e mitos; saber reconhecer os recursos naturais e saber localizálos e coletá-los; saber construir os instrumentos musicais, saber tocar os instrumentos
musicais) e pesquisar se o facto de os jovens hoje em dia saberem pouco sobre os
instrumentos musicais está relacionado com a perca dessas antigas maneiras de ensinar
rr-.

,,.....

e aprender.

1 O.

Podia-se incluir os instrumentos musicais Yudja, e cultura associada, no ensino das

escolas das aldeias Yudja.

11.
,.,.-..,

Fazer experiências de plantio na aldeia ou perto, de alguns recursos que só existem

longe da aldeia (além do Titf como já foi dito) ou que possam estar desaparecendo.

12. Fazer um projeto de manejo e uso sustentável

do Tracajá, já que este recurso cada

ano existe menos. Esse projeto deveria ser feito e respeitado pelas várias tribos que
vivem na mesma região do PIX.

13. Produzir de um modo sustentável

(sem explorar demasiado e extinguir os recursos

naturais) artesanato sobre os instrumentos musicais, para vender.

14. Caso

não seja contra a vontade dos espíritos e deuse.s Yudja, as aldeias Yudja

podiam organizar e fazer as festas do Duru e do manto do pajé com alguma regularidade
(como fazem com o clarinete Pireu xixi),

pois estas festas parecem estar quase em

desuso e quase extintas. Só mesmo fazendo as festas é que os Yudja poderão dar
continuidade a essa parte da sua cultura e tradição.

r<.
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Instrumentos musicais Yudja

Adulto/Jovem
Í\

l

0,

!.·

1

FICHAI

(\

l·

Nome:
Idade:
("\

Local de Nascimento:
Aldeia onde reside:
Função na aldeia:
Outros dados de interesse:
l

!

. 1
1

Lista dos instrumentos musicais Yudja que conhece:

t
!
1
!

r
0,

r
.1

1

-~1 .

11 .

l
1

1
~
1

lt
1

1

lt
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Adultos

Instrumentos Musicais Yudja

FICHA2
Nome:
Aldeia:
0.
Í\
r>;

Instrumento musical:

Sabe tocar?
Com quem aprendeu a tocar?

Quando começou aprendendo a tocar?

Quem faz esse instrumento musical?

Quem usa esse instrumento musical?

.I
Quando se usa esse instrumento musical?

1

í
1

/

Usa-se mais de 1 va?
Tem dono?

83

Tem história?
Se sim,: oual:

;

i
1

1!,
11··

!

!

l

1

li

Mat~riais utilizados para fazer esse instrumento musical:
Materiais de plantas (e parte da planta utilizada):

Materiais de animais (e parte utilizada):

84
PARA CADA RECURSO USADO

Onde existe(m) a(s) planta(s)?
- Localização:
r-.

- Tipo de mato:

Quando se coleta a(s) planta(s)?

Como se coleta a(s) planta(s)?

- Quantidade:

- Precisa matar a planta/ corta a planta toda?

Tem bastante? Ou está faltando?
0
0.

A planta tem dono?

Interesse da pessoa para aprender a tocar o instrumento musical:

_.
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ANEX02Desenho da aldeia Tuba Tuba, no dia'l/06/2003
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LEGENDA
-

Cf - Casa familiar
o Cf1 - Casa familiar de Plkaha e Yatrwara
o Cf2 - Casa familiar de Karandídí
o Cf3 - Casa familiar de Yanawa
o Cf4 - Casa familiar de Yamayku
o Cf5 - Casa familiar de Axixie Maware
o Cf6 - Casa familíar de Kahemba
o Cf7 - Casa familiar de Tarinu e Yabaíwa
o Cf8 - Casa familiar de lsabaru
o Cf9 - Casa famlliar de Adjiha
o Cf1 O - Casa familiar de Bisaka
o Cf11 - Casa familiar de Tamariko
o Cf12 - Casa familiar de Dukare
o Cf13 - Casa familiar de Taikapr
o Cf14 - Casa familiar de Kanaba
o Cf15 - Casa familiar de Latussia e Xadawa
o Cf16 - Casa familiar de Txlblde
o Cf17 - Casa familiar de Ttnint
o Cf18 - Casa familiar de Manaku
o Nc - Nova casa de Kahemba - em construção

-

e-cozinha
o C1 -Cozinha
o C2 - Cozinha
o C3 - Cozinha
o C4 - Cozinha
o CS - Cozinha
o C6 - Cozinha

r:
r

r0

r>

r:

-

r-

Cf7
Cf8
Cf9 e Cf1 O
Cf 14
Cf15
Cf17 e Cf18

A- casa da Associação Yudja (ainda não completada)
E-Escola

r:
r,

de
de
de
de
de
de

-

CM - Centro Médico

-

R - Rádio transmissor
D - Depósito de arrumação de material de Apicultura
B-Banheiro

-

G - Galinheiro

-

DA- Depósito de Água (antigo; já não é usado)
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ANEX03Posições geográficas GPS de alguns pontos históricos
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EXPEDIÇÃO TTTT - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE PONTOS HISTÓRICOS DO
POVO YUOJA SITUADOS NO TRAJETO TUBA TUBA - TXARINA ISAMU.
r>

r-

Nome do Ponto

Observações

(59)
Aldeia
antiga 22L 0251180
(Pixanha)
UTM 8793330
Margem
esquerda
do

Aldeia antiga onde os Yudja moraram
antes de sua mudança para o Tuba
Tuba. Onde morreu o Capitão Bibina,
o último grande pajé Yudja
Aldeia onde Pixanha (monitor de
saúde e líder político da Aldeia
Pakisamba) morou

(60)
BR
Pieraçu)

Margem direita da balsa, indo para o
norte

Localização
geográfica
(57) Aldeia Tuba Tuba 22L 0247153
(saída)
UTM 8788818
(58) Aldeia antiga (Bibina) 22L0249007
Margem
esquerda
do UTM 8790821
Xingu

xíncu

080

(balsa 22L 0270746
UTM 8807833

(61) Aldeia antiga
Mupa Hurahrtu (sumaúma
grande)
Margem
esquerda
do
Xingu
(62)
antiga
A\deia
( cemitério do Pajé)

22L 0274403
UTM 8847713

Aldeia antiga Yudja, onde eles
moravam antes de Karãdi di nascer.

22L 0284924
UTM 8865647

Tomamos banho na praia situada
próximo a esta aldeia antiga.
jacaré-do-papo
Avistamos
um
amarelo bem próximo a nós
Na entrada da lagoa, no caminho
para a Rocha sagrada Yudia
Onde a equipe da expedição armou
acampamento e dormiu

r:
(63) TXARINA ISAMU

.---

22L 0283884
UTM 8868708
(64) Acampamento
22L 0284136
(margem esquerda do UTM 8867975
Xingu, antes do Txarina
lsamu)
(65) Entrada do Titi
22L 0284882
(na margem esquerda da UTM 8868515
lagoa,
em
mata
de
várzea)
(66) Ponto da árvore 22L 0274610
Kuperiha
UTM 8850710

(67) Plantio de Tttt

/•

r:

22L 0247089
UTM 8789079

Arvore de onde é extraído um
pigmento utilizada para tingir a
tecelagem. Cascas desta árvore
foram coletadas pelos homens neste
local
Local onde foi plantado o Tttt , em
uma mata próximo do córrego na
Aldeia Tuba Tuba
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ANEX04Relatório da expedição do Titi, feito pelo agente de manejo
Mahurimã
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Relatório de Mahurimã Yudja, agente de manejo da Aldeia
Pakisamba, sobre a EXPEDIÇÃO TTTT
Aldeia Pakisamba, 08/06/2003.

Saímos Domingo às 7:26 hs, chegamos na aldeia Tuba Tuba 7:40 hs.
r:
,,.....,

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 Tinini mostrou aldeias
antigas para nós, onde Yudja morava. Esse lugar se chama EWA YÃKANA.
Então ele falou que era capoeira velha. Ele mostrou também uma ilha que se
chama iiYÃKANÃ e mostrou também acampamento que se chama ÃMIÃ
IXAHA. Mostrou também um lugar que se chama PiDlkAHA e nós seguimos
a 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: 1 O hs e seguimos
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viagem para TXARINA /SAM;: chegamos 5:30 hs e dormimos no outro lado.
No dia 09 cedo, nós atravessamos para o outro lado para procurar a
flauta Tf Tf e chegamos lá. Saímos pela terra e chegamos no tftf 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 /SAM( para conhecer a casa dos t 7ÂNÂf e procurar remédio que
se chama WÃBERA. Mas eles não encontraram o remédio. Então o velho
KarãdTdi 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,
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cada pessoa tirou kuperiha para levar. Então nós terminamos de tirar e
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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.

r:

Então foram 9 pessoas e dois barcos e assim terminou o trabalho e a
viagem.

Mahurimã Yudja

0

r:

rr:
r>.
0
0

··r

r.,

1

!

93

'"

;

ir,

·n

n

i ('.
1

i('.
1
1

n
r-.

=r-.

:0
1

1

Jn
!0

/n

i ri. {\
l

rn
!
. r-.
\
1

{\

, n

!n
i

/n
1

!l

r--- .

!0

i

r-.

'0
i

ln

.r>
1

lr,
!

:0
ir,

r-.

r,.
('

0
('

r>

rr

10r>
1

l0
\..

ANEXOSOrientação para a coleta, transporte e plantio das mudas de TTti
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ORIENTAÇÃO PARA A COLETA, TRANSPORTE E PLANTIO DE
MUDAS DE TiTT
~:
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Coletar as mudas das taquaras agrupadas, com mais ou menos
30 cm para cima da terra, deixando um ou dois nós para cima.
Colocar no fundo dos sacos uma camada de folhas e um pouco
de solo do local.
Quando colocar no barco, forrar por baixo com folhas de palmeira
para não ressecar as mudas com o calor do barco.
Fazer uma cobertura de palha ou folhas de palmeira para cobrir
as mudas durante o transporte no barco.
Manter as mudas úmidas e o maior tempo possível na sombra.
Para plantar na aldeia, abrir uma trincheira para as mudas e jogar
solo e folhas embaixo. Depois que plantar, molhar bem e colocar
uma camada grossa de folhas no pé das mudas para conservar a
umidade.
No viveiro, fazer um jirau com cobertura de palha para sombrear
as mudas.
Molhar todos os dias até chegar na época da chuva, quando será
feito o transplante.
Umas semanas antes de plantar, vai-se tirando um pouco da
cobertura de palha para a planta ir se adaptando a um maior
aporte de luz (ir abrindo gradualmente ao longo das últimas
semanas).
Limpar um pouco as raizes finas que cresceram muito na hora de
transplantar para o local definitivo.
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