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Este livro fala de muitas doenças.
Existem muitas doenças.
1¬ Febre fraca. Toma remédio e acaba.
2¬ Dor de cabeça fraca. Toma
remédio para melhorar.
3¬ Diarréia fraca. Toma remédio.
Depois de dois dias acaba.
4¬ Diarréia de sangue longa.
Remédio de “branco” não melhora.
Remédio do mato é melhor.
5¬ Dor de barriga. Pega a raiz da
xux kox ponok e faz remédio.
6¬ Dor no corpo. Tem pomada na mata.
7¬ Dor no músculo.
8¬ Ferida. Esquenta a folha na água,
espreme e põe o sumo na ferida.
9¬ Quebra a costela. Bebe remédio
e não pode pegar peso.
10¬ Doença forte. Toma remédio e fica deitado.
11¬ Dor no olho. Remédio de
folha de goiaba com leite.
12¬ Dor de ouvido. Remédio de flor
de algodão. Pinga no ouvido.
13¬ Vômito. Toma soro.
14¬ Dor de garganta. Toma remédio do mato.
15¬ Dor no pé. Tem remédio do mato.
16¬ Picada de cobra. Mastiga fumo
e engole. E vai pro hospital.
17¬ Picada de escorpião. Não
tem remédio do mato.
18¬ Dor de dente. Tem remédio de espinho.
19¬ Mulher ganha neném. Não come carne por
40 dias. Toma remédio do mato (jaborandi).
20¬ Quebra braço. Não pode pegar peso.
21¬ Quebra costela. Não pode pegar peso.
22¬ Quebra perna. Fica deitado.
23¬ Quebra coluna. Morre.
24¬ Quebra pescoço. Morre.

Nũhũ tappet kĩy tu te. Hãm pakut xohi tu hãm
ãgtux. Ũpip hãm pakut xohi:
1¬ Hãm xax pukpex yã puuk.
Hemẽn toma puxi ãpep.
2¬ Hãm putox xũĩy yã puuk.
Hemẽn toma puxi tuxuxi.
3¬ Hãm xakuk yakaok miax. Hemẽn
xop yo noxni puxi tunõg.
4¬ Hãm tahep yã pip kaok a ãyuhuk yõg
hemẽn tep nõãm tu mimãti yõg.
5¬ Hãm tex xũĩy tox yĩpa nõm xux kox ponok te nõã.
6¬ Hãm xũĩy nãm mĩmãti yõg
pip poman nõm te nõã.
7¬ Hãm yãy nihit yã kama yãy putuk.
8¬ Hãm hayet mĩxux puuk puk pega nũy tatu yami.
9¬ Hãm yãy kũnã koho. Hemẽn
xoop putu xuxi paya a kuxa.
10¬ Hãm pakut xip kaok. A
hemẽn tem noam tup ah.
11¬ Hãm paxũĩy yãmõkumak kama.
12¬ Hãm yĩm kox xũĩy. Poxit tut te xuxi nãax.
13¬ Hãm yõg mĩy. Hemẽn xoop puxi tu nõg.
14¬ Hãm mãy kox xũĩy. Hemẽn xoop putu tu nõg.
15¬ Hãm pata xũĩy. Yamakumak kama.
16¬ Kãyã te ãmtop. Kohok toma putu miax
hoxpitap tumo pu ũyõg hemẽn haya putu xuxi.
17¬ Xopata kumĩy te ãmtop. Ũyõg
hemẽn hã ãyã putu xuxi.
18¬ Hãm xox xũĩy mĩmĩam kup hep te xuxi naax.
19¬ Um tex tok put. Axokyĩn matapax ah 40
tani mĩmãti yõg hemẽn ha tu yĩkox kuuk.
20¬ Ãyĩm yãy xaah. A kama xuxi tapax ah.
21¬ Ãpat kup yãy xaah. Yayay putuk axixi tapax ah.
22¬ Akup yãy xaah. Ã pip kaok putuk ax kama.
23¬ Ãxãm yãy xaah. Nõm hã yã ãxok ax.
24¬ Ãxukni yãy xaah. Yã kama axaka.
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A ancestralidade cura
Maria Inês de Almeida
Coordenadora do Literaterras

Os Maxakali estão apresentando sua saúde. E médicos, enfermeiras, agentes
de saúde das diversas instituições que interagem com os povos indígenas poderão vislumbrar a multiplicidade dos elementos que atuam em processos de
adoecimento e cura.
O sonho, que é seguido pelo pajé, xamã, parteira, sábio, curandeiro, como um
fio d’água, traz a sabedoria das formas. E pela duração desse liame do visível
com o invisível – o ritual – o ser pode se reconstituir. A isto o Maxakali chamaria
curar.
Fizemos este livro para ensinar medicina aos que não têm medo da experiência
– esta é a forma como agora entendo o que Rafael, Pinheiro e Isael disseram no
vestibular, quando ingressaram no Curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas da UFMG (FIEI), em 2006: “queremos estudar na universidade
para fazer um livro que ensine a FUNASA a trabalhar com a gente”.
Está aqui um resultado desta investigação. Uma pesquisa que se resume numa
tentativa de escuta. Um livro para guiar a cura de uma relação estragada pela
incompreensão. Um livro de intersecções, fractal, de múltiplos afetos.
O que desejamos é que, como água limpa, este livro sirva para depurar as formas, de modo que possam fluir com graça e alegria.
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Aprender a tradição Maxakali e respeitar
Sueli Maxakani
Piet Maxakani
Yaet Maxakani
Hapaet Maxakani

Este livro foi feito para mostrar a cultura Maxakali; para que toda a equipe que
trabalha com a saúde indígena conheça nossa tradição. Nós queremos que
todo funcionário, a partir de hoje – que nós estamos fazendo este livro –, só
seja contratado depois de ler este livro; que só depois de aprender a tradição
Maxakali e respeitar, ele comece a trabalhar. Porque os funcionários e toda a
equipe médica têm muita dificuldade de trabalhar com os Maxakali; porque
ainda nós não trabalhamos junto com eles, para ajudar a entender a forma
como se trata dos Maxakali. Temos vontade de ajudar as pessoas com este livro;
de ajudar a saúde a funcionar melhor (max); temos vontade de que a política
com os funcionários não mande embora aqueles que conhecem nossa tradição, aqueles que sabem tratar dos Maxakali. Porque quando um funcionário
começa a saber cuidar dos Maxakali, a entender, ele é mandado embora. E vem
outro que não sabe de nada.
Fazer este livro foi muito difícil. Nós não queremos que ele seja engavetado,
porque ele foi feito para ajudar a Saúde. É um sonho que a gente já teve de
ajudar as pessoas.

Hũnũ tappet kĩy maxakani yõg hãm xoma ax ‘ãgtux notot xop xohi pu.
Nõm xop te tikmũ’ũn hã hãm hu yũmũg ũg mũyog hãm xomã ax. Ũgmũ
ã teptup notot xop xohi te hõnhã tappet kĩy papnũy mõkupix tap nũy
maxakani yõg hãm xoma ax yũmũg xe e nũy nõm hã tu hãm hu hãm
nõg tamã hu tikmũ’un tu tu yĩy kumuk hok. Notot xop xi notot kup xahi
ak mũg yĩy yũmũg ah puyĩy mũãhã tu hãm mai. Payã yãg mũm mũtix ũg
hãm oknãg hup ka’ok gã. Oknãg pu yũmũg ũgmũ yõg hãm xoma ax hu
no maxakani xop hitu mã yã ã teptup ãte yũmũgãhã nũhã tappet kĩy hã
ũpip ũyũmũgã ax pu yũmũg hitup mã ax tu mai. Xi notot xop te yãy pe ku
mũg pax huta mõy pax nõm xop te tikmũ’ũn yõg hãm xomã ax yũmũg xi
maxakani hã te yũmũg pa xĩy notot hu maxakani hã te mai mõy xi nõy nũ
payã a hãm yũmũg ah.
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Nós, em nome da comunidade indígena Maxakali, queremos que a FUNASA entenda a nossa cultura.
Queremos que o médico e as enfermeiras fiquem lá na nossa aldeia. Queremos também que o enfermeiro fique com o motorista dentro da aldeia para nos dar remédio, porque as doenças não têm horário.
Nós queremos que a FUNASA construa um posto de saúde dentro da aldeia. Queremos também água
tratada para que as crianças e os adultos fiquem saudáveis.
Quando a mulher ganha neném, nem ela nem o marido podem comer carne. Eles só podem comer peixe e frango por causa do resguardo. As pessoas precisam entender isso. Durante o resguardo, o homem
e a mulher não podem comer carne por quarenta dias. Se o médico ficasse sempre na aldeia, então, ele
até poderia dar remédio para os doentes na hora em que fosse preciso.

Hõmã ugmun yakakxop, pa yã ‘ãte xaxok ah. Upip xohi hãm pakut. Ugmug xape xop tu há kakxop
xakix nãm kom nãg tute hu upip ok nag notot xop ugmu yog apne tu hõnhã põnaya uham ax
te kaxiy notot xop xi mõtonix, hãmtup pipmak tu yã mõg hu mõxaha apne tu payã a henox kup
nom hãg tu hãm hã mõxaha apne tu payã a henox kup nom hãg tu hãm hã moxaha 10,00 yot
okpe 13,00 yot, hu yip xex ‘apne koteh yita tikmu’un te hã nu yãy xik nuy tuk tok xop pakut ãgtux
payã a notot xop te tup pop mam tup ah hemen nuy putpu mõg komen ha nuy notot pu xuktux
putu nõh mãnka (kõxot) xeeh pumõgãnotot. Hã tikmu’un (CASAI) pet hã gohenano Manana min
na yenax. Nuy hãmtup nõy puxi tut mõg putpu apna hã hata kakxop yam xen nag xik tikmu’un
pet tu (CASAI) pumõy põnãhã yõg yip ‘ãpep apwe u nuyta ya tu mõg nõy nuyta yã tumog kõmen
hã notot xop ug mug axet ax ekomoni nat tikmu’un maxakani, u tup ponãya yumog ugmu yõg
hãmxomã ax ugmu ãtep tup notot xi ipet menu mu ateptup pu notot ãtih ugmu yõg apne tu
umtup kama mõtonix xihip yip mutixi yip pihi apne tu huk mũa hemen pop mã hãm pakut ah
uyõ henox kup pip ah, hakmo atep tup põnay ya umi notot pep ugmu yõg hãmtu um tup ugmu
ãte kõnãg mai pu kakxop xi titap xop tu mai uhun ugtok put ax hutu teh xokyin um mam tup
ah xi yimxop tep mãmtup ah mãhãm xi xokakak uyiax yõg uyumug ugmu yõg hãm xop mã ax
uyiax yõg hu xokyin um mam tup ah pumoy hãmtup xohi koanen notot xi ipetmen yã tu tih mõg
kumak hu hemen pop ma upãkut xop pu upakut nuy nõh pixiya ax hok ah.
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A FUNASA não compra remédios bons, só remédios fracos. Por isso, os doentes tomam remédios, mas
não melhoram. Quando as pessoas adoecem, elas precisam tomar remédio primeiro na aldeia. Se não
melhorar, tem que levar para o hospital para internar. Então os doentes ficam no hospital até melhorar.
Depois, eles vão para a aldeia. Quando as pessoas adoecem, os enfermeiros da FUNASA levam todos
eles para a CASAI. Mas nós não gostamos da Casa do Índio, porque tem muita coisa ruim. Cheiro ruim de
esgoto, pernilongos que não deixam a gente dormir; os enfermeiros gritam com as mulheres indígenas
Maxakali; vigilantes batem nos homens. Só que a CASAI não é hospital para ficarem os doentes. A CASAI
é boa para quem tem consulta marcada. Elas ficam lá e, depois que termina a consulta, elas pegam os
remédios para tomar. Os enfermeiros explicam como tomar, explicam também os dias e os horários em
que os doentes têm que tomar.

Punãya a hemen mai um pop ah yã hemen kumuk nãg mun pop nun nom tu pakut xop te xoop
hemen payã a mai ah pãnãhã ũpakut ax tikmu’un nuy he men xoop hã mã xap pum ai apne tu
nuy um hitup hã ihã nom hã mõgã oxpitap hã pu yãy hã tute het oxpitap tu hitup. Payã ah kaxiy
mõ kumak ah yã mõg hu pip. Ũpakut xop oxpitap tu nuyta tu hitup nuyta mõh yãy yõg apne há
tikmu’un paha yam pakut ax pu xi punaya yog notot xop mõgã tikmu’un pet tu paya ak muã tep
putup ah tikmu’un pet tikmu’un yõg paxiy hãm xo mãax kumuk xohi tikmu’un pet tu (tikmu’un
pet tu) upip hãm hax kumuk konag hep yãy igã xup a kumãyõy tex mug um mõyõn xat ah xi notot
xop yiy kaok pax untu maxakani xop tu xi nom te hãm penãhã go at te tik kix pax tikmu’un pet a
oxpitap ah puyi pakut xop. Pihi tikmu’un pet yãmai tikmu’un pu. Puyi nuhu ate nom yõg nomãnka
ax pip tu notot xop penã kux pu hãm xip ihã hemen hu xoop. Xi notot xop te xoop yumuga ax
hemen. Xi hãm tup yumuga ax nom hã hemen xoop xi henox kup nom ha hemen xoop ax.
Ugmug xohi teptup punayya te hemen mai hamenex hu pop ugmug xohi pu tikmu’un pu paxiy
ugmug xape hu mõh pakut hamõh hãm pakut yimtu. Paxiy punayya hu hemen mai umpop
oknãg ugmu ã nunõm tu tikmu’un mõh pakut hã mõh xi ka ma akmuã tep putup ah u pakut xop
pop mõh tikmu’un pet tu. Paxiy tikmu’un pet a oxpitap puyi pakut xop a nom. upakut xop u nõm
pumai oxpitap tu hu hemen mai xoop.

14

Hitupmã’ax Curar

A FUNASA cuida das doenças, mas é assim: a FUNASA leva o índio doente para o hospital para tomar remédio. Depois que o doente toma remédio, ele melhora, mas ainda está fraco, não melhora muito não. O
doutor dá alta para ele ir embora para a aldeia, mas o enfermeiro esquece. Quando vai para a aldeia, não
leva remédio para o doente tomar em casa. E não pergunta para saber como ele está. Por isso a doença
volta, porque não tomou o remédio. Ficar sem tomar remédio não é bom.

Hãmpakut
Ponaya teno nõtehe, hãm pakut. Pãyã kaxiy, Ponaya te tikmu’um pakut mõgãhã oxpitap tu pu
hemen xo’op nuy tu hitup payã a hitup xeea yã hemen te umai nãhã puxup oxpitap tu nuy
mokunã ‘upet hã nuyta xaxok puxi xe put pu tu tup. Hata petmen pet tumõ nuy yikopit huyã mai
xax. Xitu. Hemen poma nuy ‘ukopuk ‘õni pipma hãmtap koa xi ãmãxak hã nuy nõg pumo ‘ãgmuy
nuyta hamõ tu nõy paxmõ tãyã ‘uyog hemen yãg mam tute nõm kopuk nõg tuta yã hokxip ‘yi hã
petmen tuya yag mam ‘uyog hemen payã petmen te xaxok yiha hip tute amaia kaxiy
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O Livro de Saúde Maxakali, que pode ser lido como três livros, conforme
sugere a disposição em três colunas e que segue o pensamento da
escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol, é o resultado de um trabalho
coletivo, que partiu da necessidade de apresentar a saúde dos Maxakali
aos profissionais das equipes de saúde que os assistem, fornecendo um
manual, tal qual os do Ministério da Saúde, que nos auxiliam, entre outros
assuntos, a tratar tuberculose ou doenças respiratórias em geral ou a
vacinar, através de condutas e orientações embasadas e ao alcance dos
recursos disponíveis na ponta da rede pública de saúde.
Seus autores são os próprios Maxakali, que foram escolhidos pelas
lideranças das diversas aldeias e por demonstrarem competência e
perseverança para iniciar sua formação acadêmica, num projeto inserido
numa parceria assídua e frutífera com a Universidade Federal de Minas
Gerais.
A finalidade é prática: mostrar a cultura do grupo, o que se deve ou não
se deve fazer, o que se pode ou não se pode fazer, nas situações que se
apresentam no dia a dia da tribo e da assistência, tais como o parto, os
cuidados com o corpo, as dificuldades de um eventual tratamento fora da
aldeia (e nós, brancos, que herdamos os nossos hospitais das Cruzadas,
que fizemos deles leprosários e hospícios, onde os freqüentadores iam
para morrer ou para serem excluídos da sociedade, devemos ouvir
atentamente as preocupações com esta mudança de ambiente de
tratamento).
Saúde, ou Manual de Saúde, é um termo aqui adotado como visão não
só de saúde, mas também de doença, inserida na cultura e na língua cuidadosamente transcrita na primeira coluna, aqui denominada “paisagem”
- do grupo, moldadas num conhecimento sólido de utilização de folhas e de
raízes e de cantos e formadas ao longo de incontáveis gerações, diariamente
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renovadas em rituais coletivos e privados, que avançam em conteúdos, como a música e a religião,
que, a princípio, não relacionaríamos com o tratamento de doenças, mas que depreendemos da
leitura do livro. Graças à língua, garantimos o acesso ao pensamento original, e a fidelidade ao
conhecimento transmitido.
Um índice de temas médicos na terceira coluna orienta a leitura das demais, funcionando como
um índice remissivo, ou talvez como uma interface de internet, conforme o gosto do leitor. O
enfermeiro, o médico, o auxiliar ou o odontólogo, vai poder procurar no livro onde está o verbete
sobre cárie, sobre puerpério, sobre malformação congênita ou sobre picada de cobra, ou mesmo
sobre a importância de restringir o banho e o corte de cabelo em algumas situações.
Este índice, ou esta interface, procurou respeitar a complexidade e a originalidade do texto: não
quisemos fazer interpretações, substituir os nossos termos pelos termos indígenas nem viceversa, pois palavras e idéias de culturas diferentes não fazem exatamente sobreposição, mesmo
quando falamos de “religião”, um termo que a atividade missionária levou aos Maxacali, levando
mais provavelmente a intersecções ou exclusões, conforme a comparação com a teoria dos
conjuntos matemáticos.
É natural que a este manual sucedam outros, e que outras universidades e outras tribos indígenas,
e talvez os setores públicos da Saúde e da Educação, sigam este bem sucedido exemplo.

Manuel Mindlin Lafer
Médico do Ambulatório do Índio da UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo
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Espíritos

Nota Introdutória

Por que abrir este livro com “Espíritos”?
Porque os espíritos vão ensinar.
Porque aprendemos primeiro com os espíritos,
aprendemos as estórias de nossos antepassados.
Porque os espíritos acompanham, ajudam os homens.
Porque todos os tipos de espírito dão força para os Maxakali.
Porque os espíritos são muito fortes, a gente não esquece.
Porque aonde o Maxakali estiver, os espíritos estão junto, dentro do cabelo.
O cabelo, para o Maxakali, é muito importante, porque é onde ficam todos os espíritos, yãmĩyxop.
Porque na cura é importante ouvir os cantos dos espíritos.
Porque o pajé é o “Pai dos Espíritos”.
Porque os espíritos não diferem dos micróbios.

Kokexkata

Ũkoxuk xop Espíritos

Kokexkata

Nũhũ ũgmũg xupep ax. Ũxip ũnhũn ũmxet ũxuxet ax
Putõõy xi yĩmxox uxuxet ax Ãpihik. Putõõy kutokhex ha Kokexkata
te nũmũtix yãy ta ha payã tute nõmxet putup, tuyã homã tihi
nũmũtix, ha yãmĩyxop te yũmũg tu Kũniõg tu ãpakut hãkoit. Nũy
puk tex putex hãtumõ mĩmtut pip ma puyĩ xatu toamõ kaãkokõn
hãg nũhũn pumõy yã ãxuyã ãxanã, ha hamõ nũy tute xĩy ayã tu te
xĩy tuyã homã xip pihi ũyika pãyã kamõhõn nũy pena ãxũyã hapip
tu penãhã tuxuktux yãmĩyxop pu, tu yãyã te xetut mũy hãpip, hayok
tu pepi mõyõn ha yũm pepi mim mãg yĩmũ ha pia yã ãte kukunãm
mũn mũy hãg pip pa kũniõg te yãyã yã ãxetut xeenãg tute xap taha
xi xap hã yĩm hĩy xi xap hã patakup hĩy. Ha yãmĩyxop te yũmũg
tu mãnmãn xanahã ha tatu mõkãnĩn tu mũg tu nũyõn hãm tu ha
yãmĩyxop teptex tu mĩkaxmũyõg hã koxip tu yãy pupomãnãmõg
ũxahi ha pop hu pet kopa xak tutamõg kuxex ha. Tu hãmxip ĩhã
ũmmõ nũy mĩmtut koi nũy ũn mõxaxax ha mõg pap mõxaoknãg
ha hãmxip ĩhã xeõmmõg pamõxaha ũhũn mĩmtut tu tu yĩy xohi ha
hitup yãmĩyxop tu yã xohi mõg mĩmtut ha hu yãy yõg nõmõxakux
ũxetut, hata kokexkata yãhok xip papa yãmõg kuxex ha, huyãgtex
hãmtup pipma hamtapkoa. Hãmyãg pukaktex hu pepimãm hu
kupi
Hahi hahi hahi hahi hahi
Hahi hahi hahi hahi hahi
Mõxatix-mõxax-xax-xeh mõxax-xax-xeh
Mõxatix-mõxax-xax-xeh mõxax-xax-xeh
Mõxat ne ãxup hahi hahi hahi hahi
Kõmãgkata tonoo-ok
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Hu mãm xuh ha yãmĩyxop te mãxa xanã mĩmtunuk, puhãm mĩh nõm tuk tu
xip kokexkata, hu hãmyag xik tex ha mĩy hã kaxĩy mõtat putup hu mĩmtunuk te kot
hãhãm tu tutnema nãg ha hãmtup nõy pipma, xupep kuxex kopa hu hãmyãg xiktex yiha
kot mĩmtunuk te hanõh mõnãhã hamkox ha. Ha kũniõg te xut kokexkata haxut hãmkox
kopa. Tu kaxĩy tu putpu yãyhã xape, hu yãy mũtix tihih kuxex tu, hu yãy mutix hõnhã yã
hãmxop maha kokexkata xi kũniõg ũgtex xi hãmyãg, yita ũn te tu ãmmuk popmãhã. Tu
kokexkata xi kũniõg yĩpop huta mõg.
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Como surgiram os Maxakali

Tinha uma mulher, o nome dela era Putõõy (Barro). E o
marido se chamava Ãpihik (pássaro: Anhuma). Eles tinham uma filha.
Kokexkata veio e se casou com a filha deles. Ele queria ficar sozinho com
ela. Queria viver sozinho com ela. Os yãmĩyxop (espíritos) descobriram
e mandaram Kũniõg (Coelho) vigiar o casal. Traçaram um plano:
Kũniõg tomaria mel até ficar tonto, para fingir-se de doente. Depois saiu
de casa em casa pedindo abrigo para dormir. Ninguém o aceitava. Até
que Kokexkata, com dó de Kũniõg, o chamou para dormir em sua casa.
Kũniõg então fingia que estava dormindo, deitado perto do
fogo, mas estava era vigiando o namoro de seu anfitrião com a esposa.
Kokexkata, percebendo algo de estranho com Kũniõg, pegou um pau
em brasa e colocou nas costas de Kũniõg. E falou:
— Kũniõg, você está queimando.
Mas Kũniõg não se mexeu. Continuou quieto.
Kokexkata falou:
— Kũniõg morreu!
Acreditando-se sozinho, Kokexkata sentou-se no chão e
abriu sua bolsa. De dentro tirou sua esposa. Ela usava colar e pulseira.
Kũniõg, de um salto, saiu gritando:
— Meu tio está com a mulher! Está namorando!
Kokexkata pegou a esposa e jogou para o alto. Ela se agarrou
num galho de árvore e ficou lá em cima. Kokexkata se abraçou ao
tronco da árvore e falou:
— Eu não tenho mulher não. Eu estou abraçando é o tronco
da árvore.
Kũniõg falou:
— Eu vi a mulher. Ela tem colar, tem pulseira…
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Os yãmĩyxop já sabiam. Chamaram o Mãmãn (Pica-pau) e ordenaram que ele subisse
e jogasse a mulher para o chão. Ele subiu e a jogou. Então os yãmĩyxop a mataram. Pegaram
uma mikaxxap (pedra lascada) e a usaram para cortar o corpo da mulher. Dividiram-na em
vários pedaços. Cada yãmĩyxop pegou uma parte. E levaram para casa. Cada um deixou seu
pedaço em casa e foi para a kuxex (casa de religião).
Depois mandaram alguém ir às casas olhar se, de cada pedaço, já tinha se formado
uma nova mulher.
— Ainda não!, disseram ao voltar.
Mais tarde, outra vez, alguém foi às casas olhar se já tinha surgido uma nova mulher
de cada pedaço daquela.
Perto das casas ouviram-se vozes de mulher. Elas já tinham chegado.
Os yãmĩyxop ficaram alegres. Foram para casa e cada um encontrou sua mulher.
Kokexkata, sem esposa, passou a viver na kuxex. Desde então vivia cantando de
tristeza. Todo dia saía para o pátio, dançando e cantando:
“Acordem
O dia já clareou
Enfeitem seus corpos
Venham caçar
Venham pescar”
Os yãmĩyxop então chamaram o Mĩmtunuk (Cava-chão) e ordenaram que ele
cavasse sob o chão do pátio onde Kokexkata dançava e cantava, fazendo assim armadilha para
ele. Mĩmtunuk cavou, deixando apenas uma fina camada de terra. Noutro dia, Kokexkata,
como sempre, saiu da kuxex dançando e cantando. Mas quando alcançou a área cavada por
Mĩmtunuk a terra rompeu e ele caiu em um enorme buraco.
Foi Kũniõg quem apareceu para ajudar Kokexkata a sair da armadilha. E assim se
tornaram amigos. Vivem juntos na kuxex até hoje . E quando há ritual, Kokexkata e Kũniõg
saem juntos da kuxex, cantando e dançando. Quando as mulheres da aldeia oferecem a comida
de Kokexkata, é Kũniõg quem a leva para ele.
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Mãtãnãg

Kaxĩy axa yã ya omã pet yũm hũ ũ pet yũm tuh tu mõg
‘ũhãm ax há tuh mõg tu hãm tu putpu nũn ĩhã kãyã te há ũmtop
haya ũpet kũmõynãg tu hayãy hã kõkõn hã mõg tu õg tu xupep tu
yãy ‘ãgtux ũxetut pu ha mĩpxap yĩmũ xex ĩhã xok ha yã xetut te
xak nãm ũxak hũũ ũxak tãmnãg tu yã ap hã hãmkot ‘ah tu yã xek
mipxap yĩmũ ha yin ninãhã ha kakah mĩxux xex yã nõ kama ũpe
mõg putup tu hũũ ũxak hũũ tu yã ũyĩn kakah mĩxux xak tu nõ
kotpex mĩy tu yãn xãmẽã ẽtõgnã ku’uhtox yã hũũ yã hap xuktux
xe’eh ũxe homi xuktux hã mõg hũũ pu ũxuktux.
Ha yin hã kotpex mĩg tu nãhã tuta nõmhã nõmhã putok
pop tu nõh ũmĩ mõg tu mõg tu kux yã hã kaxĩy tuta nũg tu pip
ãmãxak yĩ ha putok mĩg tute tuta nũg tu pip tuta môg tu piptup
hãptup ĩhã yok pa xetxox te ũpetkox tononãm ũyĩmxox koxuk tu xi
putko mĩg tuta pip piptu hãptup ĩhã nõg yok mõg ka’ok hãm penam
tup pa putok tonoknãm xetxox te ha tux nã tu mõg tu hãmyĩkox tu
xupep pa putpu xupep ax xetxox ha tix nã tu mõg tu nõh kaxĩynãg
ha xupep ha yãy hã mẽõg ha tux na mõg ha kopa mõg tuta yãy hã
kokex max ha tux nã mõg ĩhã yãy hã hãmgãy hã yĩnãhã yã tux nã
mõg ha ũpata xeka hã mõg ha mõg tu kũmõynãg ĩhã pata xe’enãg
nõmhã yũmũg pata.
Ha nõmhã nõh xatnãg tatu xupeptu tu yĩnã ka’ok yĩhã
yãg tok yũm yã ũpet tu tuta ũmtat tux tu kũmõynãg ha mim xip
hamõgtu tu mim ĩhãxip yĩ ha putat mõg hã kaxĩy ha xetut mõg tu
mõg tu nõh yẽn pa pata mõg ax kax hup ha putpu nũg tu mõg tuta
nũn pa mim peh haxip mim mõ put tuxip pa yĩgpa ka kãyã yũm
nõm teptop haxok ha ũkumuk put xo mũm tex kaxĩy pa tute ũg teex
hok puyã yũm kaxĩy nũh nom yõg neyey pik nũhũ payã xetut te nõm
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teptex hũu hanõg yãy gãyã tu mim paha tu nõh yat ha mõg tu nãhã ha tatu xip tuh nõh
taptap haxok ha put tu nõh nok hatatu xupep ũxetut te tu ha yĩmxox kayãnox kumakax
kumakax kayãnox ayã kayãnox kutok hok ah hamũn ha tatu xupep ũxetut toh ha yĩmxox
te tep ha ãnũn mog putpu pa ayãg mõg ax hok ahãpeheh ok ãte ãxok hok ha yã mõg putpu
yã mõg kunãhã ah ‘ãyĩn xe’eh hup ‘ãmõg putup pa yãg mõg ‘ãpeheh ok yã ãte axak tãmnãy
hok kaxĩy ha axa mãxah tuta ha xetut te nãy ũmõy ‘ãtok put kaxĩy tu tiĩm putpu tu mõg
tuk tok put tuta nũn tu nu mũtix mõg tu mõg hok xak hu tu kônãg xup ha mim xup tute
ha yĩmũ mõh topah tap tuta xetut pupi uma hap ha xup mihim nuk nuk ha xetut te xahi
mũg mihim tu nõh nok tu putxok kõnãg yĩmũ tuta yã kõnãg xak ũpeheh ũgyĩmxox peheh
tuh mõõg ha xeh ha xeh ũmõg pah xanakoxtap nũy payãm pena tõãyã xi ‘ãmũn ok pãhãp
penãhã xanakoxtap ak tup nĩynãg kuxit putuk ha ha mõg paxohi xanakoxtap yã yĩmxox
teh nõh yẽn ha yã yẽy ha xetut mõg tu nõg tu kũmõynãg ĩhã pena tu mamamama ah hoh
ah hoh nũh nõm hãg tuk tex nũhũ ha penãhã axa tuta tu yã nõh ‘ãyẽn tuh mõõõh pa kuh
yũm ũxehe nũh nõm hãg tuk tex huh tũmẽnẽnẽy ha mũn xũnĩm xatix xop kuh yũm ha
yĩmxox te nõh yẽn ha yã yẽy ĩhã axa mõg tu xeh kũmõynãg ĩhã pena tu xeh pẽnẽy pẽnẽy
aktu yũmũ ãte mokouh mimyãm kup yõg nõõm puxi pẽnẽy pẽnẽy ha putpu tĩĩm ũxetut
tu mõg tu mõg tu kõnãg tat tu nõõg tu nõm tup ha yĩmxox te ũgte ex hok yãmĩyxop te yãy
hi puka nõ kohok xapmã hok ah hu gõyãhã
Tuta mõõh ũxehe ũmõg tu teptakup pip ha katinãnã mõg pa xũnini te mõxupãmo
huyã yey yã ha mõg tu ũxetut mun mõg uxeheh ũpeheh ĩhã xũnĩnm te pena tu momok
momok momok ha mim nãg xak ‘axa tu hiptu xip hu nõh teĩy yi mõg hu xakux tu kix ha
mõy tu yã nõg ĩhã nõmhã yĩmxox te mũg tuk tut nũhũ tuta nõm ha pa ũpet kuxex kumõy
pa pãnãnot xap kumoy tuta nã mõy kah xoktut te ‘ãpenã tu kax hayãy xit kama yã yẽy
‘ãmõy mõgtãmnãg yã kah ĩm nuk puxi xoktutxop ãmtex yã
Yãmĩyxop yõg yũmũg koxuk xop yuõg hãmxomã’ax ha mõg tu pananot kumõynãg
tuta tu xuktux ha mõg tuta nũhũ kuxex xa’ax hata nũh hã mõg mĩptut ha ‘ãtak pet xi may
õyĩkox xik õhõm tu tuh xuktux ha nũh hã mõg hata nũhũ kuxex xa’ax a yã kuxex tuk nũn
hok ‘ah mõ tu yok hata nũh hãmõg tu mõg tu xupep ũtak pet tu xitut.
Ha’a xamõg ũxetut tu nũhũ mõh mãy pet õpap õhõm õyĩkux xix ha mõy nõmõanã
ax ha takmũn ap ũg mõg putup ah yãg mõh yok ax kuxex ha tu mõg ha xetut tu mõg tu
hãm xeok ha xepep ha penãhã mãtãnãg xop te ũkoxuk tãmxop tu penãhã yĩnxeé mõg yĩ
penãhã hu yĩmhã yĩta yãnãm te yut yut yut ha’ axatute yãy yõg õmhã pa yãnãm yĩxũy nãg
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ha mõg tu mõg tu tak pet hã mõnãhã. Ũtakpet hã mõnãhã ũyĩmxox tut tuta yã mõmnãtox
okpapa ũyĩmxoxtut tu ãhãy ũmmenãg xonnẽnã ĩtak tu nũn ũm kaxĩy yĩyãyẽg ũtut te yĩyã
xu pak papa yãyẽg pakte ex hãm xip yĩta xeyĩy paptu nũn um xonnẽnãg mũtak mõg tu yãnũ
gãyãhã ha ããy ũnũn ax anũn hu tut xit kumap ax hok, ah nũnõm tuktu popte nõy tex.
Ha ha kaxĩy tu tut yĩkopit ha mõg tu yãgãy tu mãnõy tuta tuta yã xip ha yẽg putpu
ũmãnõg ha tuta yãxip yĩyĩu koxukxop ũkoxukxop te yãmĩyhex yãmĩyhex ũkoxukxop hũũ
yãmĩyhex yĩha yãyin xee mõg ha ũn te mam ha mõg putup a a yãmĩy nũnã kotkuphi tu
nũ mãn pu yãmĩy nu nõmte miax ax hax yak ak ak ok hak hax yaiih yaiih aktex hũũ
aktex yĩha unte tu kupihi mãmhamõg yãmĩyhexxop Mãtãnãg hayã ũnpe yinxe’e mõg ha
tu kõnãg kumõy tuta mõxip hu yãykut. Yãykut ha mõg tu ũn yĩkaxip panãm um xuktu
paxakhok ha gãy tu ãy mõgyũmũ mam um xu ok mãmha yũmũg nũn hok yĩyãykut ok
yãykut putup hu ãnũn ta’a xayã mõxip ũyãy mũn mõy ũmxu’tu mõg mõg tu um num tu
xuk mamam tuyã xuk hã kaxĩynãg yã xuk kãĩm tuta ũnũn nũg tu unha yen ha penãhã
ũyõg mam xuk payã kaxĩynãg hã yãnãn tu nõm hã mam mam tu mõg tu xapxap tut hã
tayã mam mam ha pox tuta yãnũ mõg tu xupepe tu yõ kãnãm hã pe ũpe xãp mõg pa mam
xukxeka haa xa mõg tu mõg tu ũyĩm xox taktu hũ ũkoxap nũy yãy pup yây pup xeka pipi
nũy mõhap nũ nõm tu kamak tex nũhũ Xũnĩm
Hu ĩyãy kunãnã mam
Hu ĩyãy kunãnã mam
Nũy yãmĩy puhup xeka xé
Hu ĩyãy kunãnã mam
Ĩyãy kunana mam
Nũy yãmĩy puhup xeka xé
Nũy yãmĩy puhup xeka xé
Pu yãmĩy tu’ mãh
Pu yãmĩy tu mãh
Nũy hõm yãy xenãhã mõh
Nũy hõm yãy xenãhã mõh
Hata yãxip ya yãxip ya ha mõg tu xe ha tak ũtak yõg hãm xa pip ha yĩmxox te yãy
hã kãyã ha moh tu kõmĩy kothã yũm kõmĩy hã tu mõg ha yãyhã kãyã tuptop ha nõmhã xok
tu nõm hãxip ũyĩmxox mũtix nõm hãyã ũtika’ok nõmhã mũg mai yĩmxox te yãy hã kãyã
tuptup ha kuxuk xip nõmhã ũyĩyxox tu. Ha tayã ha nõmte kux. Nũhũ.

34

Hitupmã’ax Curar

Ĩhã nũn tu xupep apne tu yãmĩyxop yãmĩyhex teh yãy hã mãtãnãg tuh yũmũg
ap xok ah hytuh yĩmãg xatat ũxohih teh yĩyãnãm mõxaha tex yã nãm putuk ũyĩ manam
kopa hakama mãtãnãg teh yĩmãnãm yãnãm payã yãnãm pũ ũgnãg ha yĩmxox teh oh hãm
yãy koteh mĩptut õnõm yĩkox xik nu hah mãy pet xi tak pet ãpep nuy ta yẽg nũy xihip tuta
yẽg tuh xip ha nũn hã mãxap mẽõg tuh nũn kokex xeka, tuh xeh nũn hãmgãy xoktut, xi
hãmgãynõy xoktut yĩgpak xeh nun xokxop xeka mũn hoh hax pepi hax xih kuk pah hax
xi nũn inmõxa kama tuh hax tuh hãmxip ĩhã mõg hah tuteh mĩg kutuk oknãg tuta yãy hã
yãmĩyhex tu mãmxuk tuh mõg tuh mõxaha tuta yãmãm huh yãy kut hã mõhxip kõnãgkux
tuh hah mõg tuh xupep mãtãnãg tuh xuktux tuh ah yã mãm kõnãg kuxtu tuta tut tuh tut
pukak ux xut mãhãm tuh mõg tuh hãmtup tex nex ĩhã put pu mõg yãy yõg hãm ha nũte
ũtũt yõg mĩptut ha tuh mõg yãmĩyxop xi kama yãmĩyhex ũtut pet ha mõg ũkoxuk xop
mũtix mõg nãm kuxex ha ũyĩmxox koxuk yõg, tuh xupep putup ũtut yõg mĩptut tuh hah
tuh hãm ãgtux tuh kamõy ãpep nũy hãm ãgtux nãm yã yẽg tuta tut putox koxuk penãhã
hãm ãxih kakah ha yãmĩyxop teh penãhã hatute ãmmuk paptup hatute hãm ãgtux hã
kaxĩy, pa xõnẽy nãg mũtak tuh nũm um ha tuteh nũn yũmũg putup payã ap ãgtux putup
ah nũhũ ũgãy xap top yĩha yã tu te nũ mũtix nũn ũyĩm xox koxuk te xe kopa xip huyã tu
te hãm ãgtux, ãpak xop yãy xap top tu te nãm penãxop ãgtux ũtut pu nũhũ hãm ãgtux
ha tut gãy tu ũnũn ax anũn hu tut yõg ãmmuk paax hok ah hayã tihi yãmĩyxop ha mõg
tuya mẽytix nũy mõy tu mõg putup yãy yõg hãm ha puxi takxop tu komĩy pip xeka xeh
tikmũ’ũn xohi pu pu ũn xohi kot kamĩy huk tet hu poma yãmĩyxop pu ah mõg putup hok
ah tu mõg ũn mũtix tu ta tu mõh xaha ĩhã kãyã teptop ha mũn ũyĩm xox koxuk te yãy hã
kãyã tuptop ha xok tu mõm hã mõg mai ũyim xox pehe tu nõm hã xip mai ũxox tu tu nõm
hã yãy hã yãmĩyhex huktu nũn yãy mũtix.
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Encantada

Era uma aldeia e um casal morava lá. O homem saiu para
trabalhar. Chegou lá e a cobra o picou. Ele chegou gemendo, deitou…
e depois morreu. Faleceu.
Aí sua ũhex (mulher) não queria que o enterrassem. Não
deixou porque ela era apegada a ele e estava muito triste. O povo saiu,
foi fazer outra aldeia, e ela ficou sozinha com o corpo do marido. Ũhex,
que andava sempre com ele, ficou com muita saudade, por isso não
quis sair de perto, ficou com ele. “Não é pra enterrar”, ela falou.
No outro dia, ũhex fez beiju de folha e colocou lá, debaixo do
corpo. Preparava. E a carne caía por cima. A carne do marido. Ela fazia
beiju e comia. Fazia beiju com a carne do marido e comia.
Depois que ela fez o beiju, ela o comeu e virou yãmĩyhex
(espírito feminino). Ela já encantou. Então, pegou kuptok (cinza) de
tardinha, pegou e jogou na estrada. Espalhou cinzas na estrada.
No outro dia, ela levantou bem cedinho e foi seguir as
pegadas, olhar. Na cinza da estrada tinha o rastro de um ratinho. Um
rato. Aí, ela seguiu em frente e viu um rastro de gato. Um gato. Ela foi,
seguiu, seguiu… Lá na frente, ela viu um rastro de raposa. Uma raposa.
Lá na frente. Então, ela foi atrás e viu um pé de hãngãy (onça). Ela
foi, foi seguindo… o rastro foi aumentando. O rastro de onça. Ela foi
atrás, foi atrás correndo… e deixou seu kutok (filho) em casa. Deixou o
menino na casa e foi correndo, correndo…
Lá na frente, o rastro mudou: era um pé de tihik (gente). Já
era um pé de gente. Aí, ela seguiu correndo, foi correndo atrás. Lá na
frente… ũpit (homem)… já estava quase pertinho do ũpit, espírito de
ũpit, seu marido. Mas ele escondeu atrás de um tronco. De um pau.
Árvore. Escondeu. Estava escondido. Atrás de um pau assim.
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Aí, ela passou, passou correndo. E, seguindo o rastro, não viu o rastro mais. Então,
voltou devagarzinho, devagarzinho. Quando viu: ele estava atrás do pau da árvore. Mas estava
com uma cobra enrolada no pescoço. A cobra estava enrolada no pescoço.
Ela falou: “Solta esse trem no chão, que eu quero matar, porque ela mordeu você, e
você morreu. Eu quero matar essa cobra”. Ela queria derrubar.
Ele falou: “Não, deixa aí, deixa aí em cima”. Mas ela continuou e tirou: pegou um pau
e socou e derrubou e matou a cobra. Matou, matou, matou e jogou fora.
A cobra: kumakax. A cobra é jararaca, um tipo de kãyãnox (jararaca).
Ele viu detrás do tronco da árvore: a ũhex, a mulher pegou e derrubou a cobra. E
matou. Depois que ela matou a cobra, ela queria acompanhá-lo. Ele falou assim: “Não. Volta.
Volta. Porque você não vai poder ir comigo, porque você não morreu. Você é viva e eu sou
espírito. Eu posso ir. E você não. Você tem que voltar”. Ela falou: “Não, porque eu estou com
saudade de você. Eu quero acompanhar você”.
Aí, ele foi conversando com ela, para ver se ela voltava e ficava. Mas ela falou: “Não, eu
vou, eu vou”. E ele falou: “Então, vamos”. Ela respondeu: “Espera aí que vou pegar seu ktok. Eu
vou lá pegar o menino”. Saiu correndo, apanhou o neném rapidinho e voltou. Seguiram juntos.
Lá na frente, tinha um pau que ele mandou ficar balançando. Era para ela não passar,
para fazer medo nela. Mas ela puxou o pau e o pau caiu. Ela passou. Depois ela virou uma
saracura pretinha, uma saracurinha e atravessou o rio. Assim seguiu com ele.
Mais na frente, tinha Xanakoxtap (muito xũnĩm junto, espírito de morcego). Só
que Xanakoxtap é gafanhoto, cuja história Xũnĩm conta no mĩmãnãm. É um ritual. É igual
gafanhoto, aparece como se fosse gafanhoto, mas é morcego.
Quando ele passou, Xanakoxtap não falou nada, mas quando ela passou, Xanakoxtap
fez assim: a hô, a hô, a hô. Por isso ritual faz assim também. Então, ela passou. O morcego
cantou: a hô, a hô. Depois, ela seguiu.
Mais ainda na frente, tinha um kohô (fogo). Fumaça de fogo. Assim um espinheiro
(esse espinheiro também é um remédio que, quando a gente está com diarréia, tira a casca para
fazer remédio. Toma e sara), tinha esse espinheiro aceso, com fogo. Quando o marido passou,
o espinheiro não fez nada; mas quando ela passou, o espinheiro soltou aquela brasa. Ela foi lá,
rapidinho, pegou água e apagou o fogo. Aí, o marido falou: “Não. Não pode mexer não. Porque
quando nosso ritual passa, quando religião passa aqui, eles acendem o kohô, o fumo, aqui.
Nesta estrada, eles passam”. Ele falou para ela e seguiram.
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Essa história tem o canto de religião também. O canto conta assim mesmo, igual nós
estamos contando. Primeiro religião chama Xũnĩm. Canta assim:
“Yãmĩy yõg mim yãy mãmĩy ‘ãxop”…
Aí é o pau que está na água. Quando o marido atravessou e mandou o pau balançar.
A esposa dele tirou o pau e atravessou o rio. Então, o canto do Xũnĩm canta assim:
“Yãmĩy yõg mim yãy mãmĩy ‘ãxop”
Depois, quando chegaram lá… quando apareceu o Xanakuxtap, o canto diz:
“Yãmĩy yõg xanakoxtapxop punup nã ĩymõg”
E quando eles chegaram aonde tem o fogo, canta assim:
“Yãmĩy yõg kupmeneneyxop punup”
Aí, ũhex pegou água para apagar o fogo e seguiu com o marido. Já na frente, tinha
uma bananeira e um bocado de morcego: Xũnĩm. Todos dentro da bananeira. Ele passou, e
eles não fizeram nada; quando ela passou, eles começaram a voar. Bater, bater. Ela pegou e
tirou uma galha: matou os Xũnĩm. Matou todos e, depois, seguiu atrás do marido.
Lá na frente, ele falou: “Na aldeia de yãmĩyxop (de todos os espíritos), assim que
a gente chegar, vai ter o panãnot (bicho grande), elefante, xoktut. Só caça valente e grande.
Grande, valente: leão... Mas todos são espíritos. Tipos de espírito: elefante, hipopótamo, leão,
onça. É assim, coisa de espírito. Mas valente”.
E falou assim também: “Quando você chegar lá é pra você nem levantar a mão,
porque se não essas caças valentes vão matar você.”
Quando ela estava chegando na aldeia dos yãmĩyxop (dos espíritos), todas as yãmĩyhex
viram Mãtãnãg (o nome dela era esse) e reconheceram que ela foi para lá sem morrer. Então,
todas abriram suas asas e de lá saiu luz — como que relampejou debaixo do braço delas.
Mãtãnag também abriu seus braços, mas só saiu uma luz fraquinha.
O marido falou: “aquela barraca aí do meio, aquela porta que tá virada pra cá é da
minha mãe e do meu pai. Chega lá, fica quietinha, pra você vencer”. Aí ela foi e ficou quietinha.
Primeiro, veio gato, veio lobo, veio onça, hipopótamo, leão, elefante. As caças
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maiores. Todos que vinham a cheiravam todinha, de cima a baixo. Ĩmõxã (espírito canibal)
veio também e a cheirou, mas depois foi embora. Todos vinham, só cheiravam e, depois, iam
embora. Ela fazia tipo de que não estava com medo.
Depois Mãtãnãg foi pescar com as yãmĩyhex. Quando chegaram lá na beira do rio,
as yãmĩyhex ficaram sentadas olhando suas cabeças, catando piolho. E Mãtãnãg foi pescar.
Não esperou por elas, caiu no rio e foi pescar. Mas ela pegou pouquinho: só pegou poucos
peixes e saiu.
Depois ela deixou as yãmĩyhex lá e veio embora, voltou. As yãmĩyhex ficaram na beira
do rio. Quando Mãtãnag chegou, falou: “elas estão lá, na beira do rio, catando piolho”. E falou
com o sogro: “Vê aí, vê se você acha qualquer peixe maior, pr’ocê gostar, pr’ocê comer. Assar e
comer.” Mas na mesma hora que ela falou isso, as yãmĩyhex já estavam chegando com muito
peixe. Porque as yãmĩyhex só socavam o tuhut (a rede de pescar) e tiravam um tanto de peixe,
assim pela metade do tuhut. Pegaram muito peixe. É porque elas, yãmĩyhex, são encantadas.
Espíritos. E Mãtãnãg não era. Ela era só uma ũhex que foi e seguiu ũpit, seu marido.
Depois de dez dias, Mãtãnãg voltou aqui na terra, veio para a casa da sua mãe. Voltou
com os yãmĩyxop e as yãmĩyhex também. Então, ela foi para a casa da sua mãe e todos os
espíritos foram para a casa de religião.
Mas antes de chegar na casa da mãe dela, o espírito do marido tinha pedido para ela:
“chega lá, você não conta nada, fica quietinha”.
Então, em casa, Mãtãnãg foi olhar a cabeça da mãe dela, catar piolho debaixo da
sombra da casa. E os espíritos, os yãmĩy que vieram com ela, estavam pegando as comidas.
Aí ela falou assim com a mãe: “Será que o pai do meu menino veio?... Será que o pai do meu
menino veio?... Será que o pai do meu menino veio?...”. Ela falou assim de curiosidade, mas
estava mesmo contando o segredo, porque ela sabia que ele tinha vindo com ela.
Mas o espírito do marido estava escutando, porque estava dentro do cabelo dela. Os
espíritos ficam nos cabelos. E ela contou todo o segredo, tudo o que ela tinha visto. Ela contou
para a mãe esta história toda. E a mãe ficou chateada e falou para ela: “Claro que ele vem, claro
que ele vem. Ele precisa vir pegar a comida das mães deles, dos espíritos”.
Como já tinha dois meses que os espíritos estavam aqui, eles queriam voltar para
o lugar deles. Então, o pajé deu uma batateira bem grande para a aldeia. E todas as ũhex
foram pegar batatas para cozinhar e dar para os espíritos que já estavam querendo ir embora.
Mãtãnãg foi junto com as mulheres pegar as batatas.
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Mas, quando chegou lá, uma cobra a picou. O marido dela, o espírito, virou cobra e a
picou. Ela morreu. Morreu para acompanhar o marido. Ela morreu, porque ele já estava quase
indo embora. Ela morreu para não contar mais segredo. Ela morreu e foi com ele. Agora,
quando as yãmĩyhex vêm, ela vem junto.
Aí termina a história. O marido dela virou cobra… Essa cobra a picou, para que eles
ficassem sempre juntos. O espírito dela ficou junto com o dele para sempre.
Nós, tikmũ’ũn, ficamos sabendo dessa história através dessa mulher. Mãtãnãg.
Através dela, dessa ũhex.
No canto, essa história é contada assim: Xũnĩm canta e conta um pouco; Po’op (mico)
canta e conta outro pouco; Mõgmõka (gavião) também canta… a dança do Mõgmõka conta
um pouco também dessa história. Cada ritual pega um pedaço da história.
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Quando uma pessoa é mordida de cobra, esse ritual é feito para curá-la. É o ritual
do Xũnĩm.
É assim: o tihik sonha com mordida de cobra, aí, ele adoece, porque cobra é espírito.
Esse canto entra para curar.
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Yãmîy yõg Mãtãnãg

Mãtãnãg yãmîy mõg xop
Pumi tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Mãtãnãg yãmîy mõg xop
Pumi tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Hoix hax ya ah
Hi ya aaa hi
Yak aaa haii
Tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Hoix hax ya ah
Hi ya aaa hi
Yak aaa haii
Mãtãnãg yãmîy mõg xop
Pumi tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Mãtãnãg yãmîy mõg xop
Pumi tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Tu yãnãm nã xip
Hox hax moh
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Canto do Mãtãnãg

O espírito de Mãtãnãg foi pro lado daqueles (espíritos)
E ficou dando sinal
Dando sinal
O espírito de Mãtãnãg foi pro lado daqueles (espíritos)
E ficou dando sinal
Dando sinal
Dando sinal
Dando sinal
Hoix hax ya ah
Hi ya aaa hi
Yak aaa haii
Dando sinal
Dando sinal
Hoix hax ya ah
Hi ya aaa hi
Yak aaa haii
O espírito de Mãtãnãg foi pro lado daqueles (espíritos)
E ficou dando sinal
Dando sinal
O espírito de Mãtãnãg foi pro lado daqueles (espíritos)
E ficou dando sinal
Dando sinal
Dando sinal
Dando sinal
Hox hax moh
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Xũnĩm

Mõnãyxop te tepta mep tu nũxok ta pu mõ ãg mug
tuta ha mõg ha ta payã Xũnĩm te ũyõg mãha
ha tepte yõg tepta mãhã. Nãy ũm xak nũy yũm
nũyta tuptep penã tu õm xak tu yũm tuxe ta pu
mõ`ãgmũg tu xe ha mõg yĩha Xũnĩm te mãhã tu penãhã
tu xu paha ha tute nãy. Nãy, nãy ha Xũnim te hip
ha, hamõg tu eãmum tex tu yõg tepta ta mãhã ha Xũnĩm
te tepta yãg mũg xit, ax a`ãxop xit, ax, ah tuta paye tu
mõh nũy ũg hip ax ãmãxãg nãg hã ha put pu mõg peye
apné ha tu xupep tu Xũnĩm hip yiha Xũnĩmxop te
toknãm xak tu nõ xohi tu xax koxok tu xe nũyũm
tuta yãypu mõmũg tu yãy yõg xex hã mõg ha nõg ha xe
kukpa xohi tu yãy yõg xe mõg pukaktex
ok hook hook hook hook hoóhok éok, éok hok huaaiiaá
ho ooó ok hook hokhoaai ia hok hoaaiia (xehet)
Mimãnãm
mãyõn
mãyõnhex
mã’ãy
Xũnĩm
mãhãm
kanepat
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História de Xũnĩm

Xũnĩm é morcego. Xũnĩm é yãmĩy (espírito).
Antigamente, no tempo dos antepassados, não tinha religião
de morcego para cantar. Tinha muito mato. E Xũnĩm fica dentro do
mato. Mõnãyxop (antepassado) estava roçando, para plantar bananeira.
Ele plantou e cresceu. Saiu o cacho. E quando começou a amadurecer
ele tirou. Ele cortou e foi deixando amadurar. Deixou e marcou o dia
para vir pegar.
Quando o antepassado voltou para buscar o cacho de banana
madura, só encontrou as cascas, porque o Xũnĩm tinha comido a tepta
(banana) de mõnãyxop. Comeu tudinho.
O Xũnĩm, que mora dentro do mato, tinha saído, comido as
bananas e voltado para dentro do mato.
O antepassado então deixou outro cacho de banana na roça,
para voltar mais tarde e descobrir quem tinha comido sua tepta.
De tardinha ele voltou e viu o Xũnĩm comendo. O Xũnĩm
saiu correndo e o antepassado gritou:
— Espere aí!
O Xũnĩm parou, e o antepassado perguntou:
— Você comeu minhas bananas?
O Xũnĩm respondeu:
— Sim, comi. Banana é nosso alimento. Nós não comemos
outra coisa.
Então o antepassado perguntou:
— Você tem alguma música?
E o Xũnĩm falou:
— Tenho.
O antepassado falou para ele sair do mato e ir morar na
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aldeia, na kuxex (casa de religião).
O Xũnĩm falou:
— Eu vou marcar hora para você esperar na aldeia, que eu vou chegar lá de tardinha.
Xũnĩm chamou os companheiros e cortou o pau para fazer o mĩmãnãm (poste
sagrado). Xũnĩm tem o maior mĩnãnãm. Mõgmoka (espírito de gavião) tem um mais baixo.
E outros yãmĩy têm mais baixo. O mĩmãnãm do Xũnĩm é comprido. O mĩmãnãm é muito
grande e todo pintado.
Cada Xũnĩm pintou um pedaço do mĩmãnãm, cada um cantando sua música com
a ajuda dos outros.
Mĩmãnãm do Xũnĩm:

D e s e n h o Desenho Desenho Desenho do D e s e n h o Desenho da
do Sol
da Lua
do Jacaré Morcego
do Peixe
Borboleta

Topo -----------------------------------------------------------------------------------Base
Quando terminaram, foram levando o mĩmãnãm para a aldeia.
O antepassado cavou o buraco para fincar o mĩmãnãm na aldeia. Os Xũnĩm foram

para a kuxex (casa de religião). O Xũnĩm entrou na kuxex e ficou. Toda noite ele sai para cantar
e dançar com ‘ũhex (mulher). Lá, o antepassado virou yãyã (pajé) e passou a ensinar, junto com
os Xũnĩm, a música deles aos meninos.
Xũnĩm canta muito. Po’op (mico) também canta um pedaço. Mõgmõka, Kotkuphi
(talo da mandioca), Po’op, Putuxop (papagaio)…
Putuxop, Kotkuphi, Po’op, Mõgmõka, Komãyxop cantam um pedaço. Depois
Xũnĩm canta para mandar doença embora. E chamar espírito para ajudar doente a ficar max
(saudável).
O canto do Xũnĩm pede para o doente melhorar. Ele canta muito para o doente
levantar e ficar sentado e também ficar de pé.
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Tr ê s L i v ro s

Nota Introdutória
A disposição em três colunas que o leitor verá a seguir faz parte de um
esforço conceptualmente tecido a partir da obra da escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol, para dar corpo ao material heterogêneo e às várias vozes que compuseram esta parte da pesquisa.
O excerto, a seguir, retirado de um diário da autora, intitulado
Finita, acabou por determinar a estrutura desta parte do livro:
Jodoigne, 1 de janeiro de 1976
É o começo do ano, primeiro dia. Os camponeses permaneciam deitados,
com olhos de videntes, e de mortos. Continua, a toada, exercida e íntima:
e esperam outro tipo de vida que os desligue do domínio dos Senhores; mas
serão triturados pelos excessos a que, por sua vez, não deixarão de recorrer.
Suspendo-me como se tivesse perdido a certeza, e olhando pela janela o
pátio, constato que o nevoeiro paira sobre as cabeças, mesmo as das árvores.
Muitas vezes, há um motivo que me vem: desligados do Poder de Estado.
Não há dúvida que a mim me fascinam a balança do poder, e as contradições humanas que se exprimem na ideia de batalha; muitas das minhas
forças são negativas mas fazem parte de um esforço conceptualmente tecido,
trama de vibrações e de energias complementares. Há, pois, três livros, o
da Paisagem, o do microcosmos do homem, e o da polimorfa mulher.

Com esses três livros propostos pela escritora, aqui diagramados em forma de colunas, trata-se de respeitar 3 dos múltiplos registros colhidos
a partir do desejo de transmissão da natureza maxakali, sobretudo no
que tange à concepção de saúde desse povo. Sendo assim, a coluna da
Paisagem abriga a escrita maxakali e uma nem-sempre-possível tradução; a coluna da polimorfa mulher obedece ao fluxo do diálogo e da oralidade na narrativa maxakali; e, finalmente, a coluna do microcosmos
do homem pretende estabelecer uma comunicação com os técnicos da
área de saúde, bem como facilitar o manuseio das informações contidas
no livro. Para tanto, o leitor encontrará, no final deste, um glossário.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã
Paisagem

Kakxop a hex yĩ tut te put
putup hu hãm tox yãm tup
ah yã mĩmtut kopa put pupe
tu tuk, nũy yã mĩmtut, ha tu
xip’ax, hata tu pit nũyta, tu
tut hã hãm toyã pu tut put
pupe, tu tuk, nũy Kuxex tu
tu xip’ax yãmĩy kopa Kuxex
kopa. Nũy kutex yũmũg kama
Quando a mulher sente dor, primeiro ela conta para o marido
dela. Ele conta para a parteira.
A parteira vem e faz o parto.
Se demorar a sair a criança, ela
chama o pajé. O pajé vai fazer
pajelança e fala: “Nasce rápido
para sua mãe descansar.”

‘Ũhũn ‘ũgtok put putup nũy
ta tu yĩm xox pu hãm ‘ãgtux
pu nãmte kak xop poma
yũmũg pu hãm ‘ãgtux punũ
nũy tu puna ũgtok hata put
ta pax oknãg pu xi nãmhã
paye xanã pu yãmĩy yõg
hãm xamaax hãm te xomã
puxi yãy kũnapa ãpep.
Quando a mulher quer ganhar
bebê, então ela fala para o marido e para a parteira. Então, ela

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
Polimorfa Mulher

Comecemos pelo começo: o parto. O
parto entre os Maxakali é realizado de
cócoras e dentro de casa? A mulher é
assistida apenas por sua mãe, ou também pelo marido? Após o parto, quais
são os primeiros cuidados com a mãe e
o recém-nascido?

Sempre dentro de casa, de cócoras. A mulher
é assistida pelos dois. Qualquer parteira é
uma mãe para nós. Ela dá banho no neném,
e o marido esquenta a água com um pouco
de sal para a mãe, que teve neném, beber.
Toda mulher que teve neném só pode tomar
a cozinhada (água que ferve e depois esfria),
para matar os bichos que têm dentro d’água.

Tik yõg appenãhã na’ah
Microcosmos do Homem

Parto

Posição da mulher

Puerpério

R estrições da dieta

Parto

Cuidados com o
recém - nascido

Às vezes, no fim do parto, o pai pega e chupa
o nariz do neném para sair a gosminha.

Sucção de secreções

O umbigo do neném cuida com óleo de
capivara, passa no umbigo. Também faz
assim: onde sai o sol, pega a terra; esfarela,
até tirar as pedras e a areia; coloca a terra no
umbigo do neném. E também tem o óleo de
morotó, de taquara, que é bom para passar
em qualquer corte. Usa para tratar o umbigo
do neném. Sara rapidinho.

Ó leo de capivara

A placenta, o marido enterra. Não precisa ser
em lugar próprio, pode ser em qualquer lugar.
Quando a placenta demora a sair, depois que
o neném nasce, o marido pode esquentar o pé
dele no fogo e passar na barriga da mulher,
sem machucar, para ajudar a placenta a sair.

nasais pelo pai

Uso no coto

umbilical

Ó leo de morotó

Uso para

cicatrização

Parto

D equitação da

placenta
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Funciona. Enterra a placenta junto com o
umbigo.

Parto

Pré - parto e
trabalho de parto

Papel da parteira

Puerpério

R estrição da dieta
(carne vermelha)
R estrição de banho
R estrição de
decúbito da cabeça
sobre os braços

Corte das unhas
na prevenção
de infecção
secundária de pele

Quando a mulher quer ganhar filho, e a
barriga dela já está começando a doer, ela
não fala com pessoa e não grita também.
Branca, quando quer ganhar filho, grita muito.
Tikmũ’ũn não gosta de falar para pessoa, nem
grita. Não grita e fica pensando. Os outros
ficam conversando, alegres, riem, mas ela
não. O marido dela pergunta: “O que você está
sentindo?” Ela fala bem baixo e o marido vai
chamar a mãe, a parteira. A mãe (parteira) vai
lá onde está o pajé e chama. Se ela quer ganhar
neném dentro de casa, manda as pessoas
saírem: irmão, sobrinho... e fica só com ela.
Mas ela não grita. A mãe fica ensinando a
ganhar filho e, quando ganha, fica arrumando,
arrumando a cama para ela. Se tem cama no
quarto, ela fica em cima da cama e o marido
fica no chão. Quando já ganhou o filho, libera
para as pessoas entrarem. É assim, quando
ganha. Ũhex também ganha no mato, fora de
casa: pajé leva e fica com ela. Essa história é
assim: como ũhex ganha filho.
Aconteceu, mas agora não acontece mais,
ganhar filho no mato. Porque, às vezes, a vista
da mulher escurece, e ela pode cair.

Vai todo mundo visitar e é assim. Na verdade,
na aldeia, tikmũ’ũn que ganha filho não dorme
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vem para lhe entregar a criança.
Se demorar para a criança sair,
então, o pai chama o pajé para
fazer as coisas para os espíritos. Então, ela fica aliviada.

Tikmũ’ũn ‘ak tok put, ‘ũnte,
hu tik, hu xokyĩn mã’ah.
Yã, mãhãm xi xokakak,
xi xok xu’uk, mãmtat,
ũkumuk moxyĩn xapupyĩn.
Yãy ãkohoh mĩm yãg hã
‘ũyĩmãxax ‘ũkumuk mõyõn
ka’ok ‘ũkumuk yãy kux yĩmũ
ĩm ‘ũkumuk tatxok nõy
‘ũkumuk nõ hex pex ta hu
‘ãmai kaxĩy tikmũ’ũn yõg
ũyiax nõ yãynõg tãpmã’hok.
Yã ãxok mõka’ok ‘ax, ‘okpe.
‘Ãmtox kumuk kama.
Os Tikmũ’ũn ganham crianças
e não comem carne. Comem
peixe, frango, ovo e sardinha
em lata (mãmtat). Carne de boi
e de porco é ruim. A gente se
coça com pauzinho. A unha
fica ruim. Dorme mal. Não pode
colocar o braço na testa. Não
deve banhar-se antes de 30
dias. Precisa respeitar o resguardo. Assim Tikmũ’ũn fica bom. Se
você não respeitar o resguardo,
você morre ou fica louco.
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Kukxatinãg
Kukxatinãg yãghemẽn ûyi ax
xop pu xi kakxop pakut pu.
Ũntex tok put ax pu mõy
õmẽy puxet tu nõg.
Puxi yĩmxox hãmhipa mõh
nũy mõy kukxatinãg mõy
popnũ mĩmtut ha nũy
xetut pu hõm xi yãypu.
Pu xetut konohop. Puxi
kama õmkonohop payã
aphep kopuk putup ah.
Xi kamak tok pakut ax puxit
pu tẽynãg puxi tak hamõh
kukxatinãg nũy mõy nũypop
nu mĩmtut ha nũy xut xo
nũy konãg ũmpũynãg nũy
nõmõtat nũy nohot nũy
mõxapi nũyta tu xo’op
mãgtinãg puxi nõ tu yõgmîy
pukut nõm tex tu xit hãm
tẽynãg puxi tu hitup.

Jaborandi
O remédio do jaborandi
é bom para resguardo e
para doença de criança.
A mulher ganha neném
e durante um mês fica de
resguardo. Depois termina.
Então o marido vai para a
floresta para tirar jaborandi
para trazer para casa para dar
à esposa a si. Então se deve
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muito e não come carne. Se ela comer carne,
a doença pega e morre logo. E perde… fica
doido. A gente não come carne. Come peixe. O
marido come peixe, frango, ovo. Doença que
pega. Fica difícil para segurar. Por exemplo, a
vida, a cultura, a comunidade fala assim: “Não
vai direto para o posto de saúde”. Querem
ganhar na casa deles. E, no hospital, o médico
não sabe como é cultura do tikmũ’ũn. Aí
quando nasceu… Max…
Existe um pauzinho, kukxatinãg, chama-se
jaborandi. É igual anestesia, adormece a
boca todinha. Depois que acaba o resguardo,
a mulher e o marido podem mastigar o
pauzinho de jaborandi ou a casca para descer
toda a doença – se ela tiver –, para descer
pela saliva. Jaborandi limpa o sangue e tira a
doença.
Também existe uma tradição, que deve ser
feita quando se ganha o primeiro filho, pode
ser menina, pode ser menino. É assim:

Tik yõg appenãhã na’ah

Puerpério

R estrição da dieta
(carne vermelha)

Kukxatinãg
(jaborandi)

Uso contra infecção

respiratória em
recém - nascido

Uso ao final do
resguardo dos pais
do recém - nascido

Uso na prevenção
de doenças

R itual dos
primogênitos

Proteção contra
doenças

Num rio de água corrente – a gente fala que a
natureza é nossa mãe –, a mulher (e o marido
também pode fazer junto) tira seu vestido e
deixa lá em cima. Desce. Então, antes dela
mergulhar, abre um postinho de nascente de
água; pega um canudinho de taquara; puxa
a água com ele. E sopra a água: um pouco
para onde o sol sai e um pouco para onde o
sol entra. Depois fala assim com o sol: “Pra
onde você sai e pra onde você entra, leva toda
a doença que eu tiver. E não deixa eu doer
minha cabeça.” Depois, a mulher mergulha
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no rio, sobe nadando, e sai lá onde o vestido
está. Veste.

D istocia

Parto

E se na hora do parto houver qualquer
complicação? Se o parto complicar, se
na última hora ocorrer algum problema,
é possível levar a mulher para o hospital
correndo?

Trabalho de parto

Leva. Isso já aconteceu.

Papel da parteira

Leva. A parteira sabe, porque conhece a
pessoa. Se é tempo, a parteira conhece pela
barriga.

Parto

Trabalho de parto
Uso da poaia
do mato

Poaia do mato

Uso analgésico no
trabalho de parto

Uso contra
enterorragia

Uso para crescimento
intrauterino
adequado

Uso para crescimento
adequado

A mulher, na hora de ganhar o filho, não grita.
Ela está com muita dor, mas agüenta.
Existe algum remédio que ajude a agüentar a dor na hora do parto?

Tem a tradição: soca a poaia, mistura com
água, coa e bebe. A poaia do mato é um
cipozinho que não deixa ũgtok ficar graúdo
nem miudinho, só do jeito que a mãe pode
ganhar.
Arranca a poaia do mato; quebra cada nozinho
(cada nozinho é um ano); machuca a poaia;
bebe com água, com chá, com qualquer coisa.
A poaia do mato é boa para dor de barriga.
É uma raiz. É boa para a criança engordar e
também para diarréia com sangue.
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mastigar muito, mas não
pode tomar o caldo. Quando
a criança adoece e respira
com dificuldade, o pai vai tirar
jaborandi para trazer para casa,
raspar e pôr com água, misturar
e coar. Depois dá um pouquinho para ele beber. Então ele
vomita, o catarro sai e acaba o
cansaço. Então a criança sara.

Hu tak tok put ta pax hok
pu xi nõmhã notot et ha
mõgã kõmẽn tu nũy hã to
ah yãy kũna pa ãpep nũy
tu hitup nũy ta yãy yõg
yãmĩy xop pu te xomãh
nũy ta tu hitup ka’ah.
Se houver alguma complicação
no parto, então o marido leva
a mulher para o hospital na
cidade e faz ritual para o seu
yãmĩy para eles ficarem bons.

Ũhũn ‘ũgtok put putup
ax puxi tutex xũĩy nũyta
yẽg puxi yĩmxox yĩkopit
pu: ũgtex xũĩy. Payã pip
hemẽn nõm te max nã ax.
Payã a hemẽn ah yã xit ax
kutut tu xit oknãg hu pũũg
nãg payã nõmte kakxop
pomã yũmũg. Te yũmũg tu
yĩkopit ha yãy ‘ãgtux tu ap
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ũg xit ah ha xinãhã ha ka’ok
tuta nõm hãg tok put.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

O Maxakali tem o costume de mastigar a
comida antes de dar para o bebê? A mãe
mastiga e, depois, dá para a criança?

Tik yõg appenãhã na’ah

Alimentação
da criança

Introdução de
alimentos sólidos

Quando a mulher quer ganhar
neném, sua barriga dói. Então
ela geme. O marido então pergunta para ela. E ela diz: “Minha
barriga está doendo”. Mas tem
remédio que cura isso. Não é
remédio, mas é comida. Se não
comer, a mãe fica fraca. Mas a
parteira sabe e pergunta à mulher e a mulher diz para ela: “Eu
não tenho comido”. A parteira
então a alimenta e ela volta a
ficar forte. Então ganha neném.

Pu mõy mẽy xohi te 7 puxi
nõm hã ximã kakxop a tut
yõg tat hep hã hia puxi puxi
tut komĩy puk pu ũgãnãg nũy
tu mãmã okpe kotpuk kakxop
pu nõm yõg mẽy xohi te xet
7 xiyã homi mõg ũhũn mõg
tu yiax ax hup xit xekap tup
ah katu xux ãhĩynãg xi tu yõn
ãhĩynãg kama xi tu te tot ũm
mãm tup ah katu yõg tat hep
nak xaa tut put ax kakxop
pu ãmnĩy tikoyuk 3 payã
yõg tat hep oknãg, puxi õm
nũ nũy tu komĩ kuptok hã ũ
yõg tat kak xop tut pu ãmnĩy
tix 2 puxi tu yõg tat hep.

Não existe. A criança começa a comer alguma
coisa, quando sai o dentinho nela, aí começa
a comer. A mãe não dá mastigado. Isso não
existe. Só existe a mãe pegar batata ou
mandioca e fazer assim com a mão, amassar,
então, quando fica molinho dá para o neném.
Carne não pode dar para ele.
Quando ũgtok está desnutrido, na época, assa
batata e deixa para o outro dia. Então dá a
água da batata com a batata (amassada). A
desnutrição, a gente combateu assim.
Ũgtok fica desnutrido quando a mãe engravida
e ele ainda está mamando, aí o leite da mãe
fica fraco. Por isso precisa esperar ũgtok fazer
um ano.

Trabalho de parto
J ejum

D esnutrição

D ieta para

tratamento

D esmame precoce
como causa de

Intervalo interpartal
curto como causa de

Etilismo como
causa de

Duas coisas existem que causam desnutrição:
a bebida e também toda a doença que ela traz
para a mãe que bebe.

É isso que Maxakali diz: entre um filho e
outro, deve-se esperar três anos?

É. Isso está certo. Porque precisa esperar a
outra criança começar a andar, brincar…
Pode ter outro filho só depois de três anos.
Eu tenho um filho que nasceu em 2000 e até
agora, seis anos depois, não tive outro.

G estação

Intervalo interpartal
adequado (trienal)

Tikmũ’ũn fala assim: nós queremos ter mais

61

Tik yõg appenãhã na’ah

Parto cesáreo
D esvantagens

Puerpério
R esguardo

R estrição da dieta

Cinza

Uso no estímulo

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

filhos para aumentar o tikmũ’ũn. O tikmũ’ũn
não gosta de cesária também, porque ele quer
aumentar o povo. E cesária traz problemas.
Depois de uma cesária fica difícil ter mais
ũgtok, ter mais filhos.
A mamãe que vai ganhar neném tem o direito
de fazer preventivo, pré-natal, para não causar
doença.

da descida do
leite materno

R itual de morte
de crianças

Q ueima da casa , dos
objetos e mudança
de habitação

Se a criança morrer, a cama dos pais dela
será destruída, queimada? É isso?

É. Queima a casa também. Não queima a casa
de outro, queima a casa dela, porque morreu
dentro da casa. Queima a cama; queima a
casa.
Queima as roupinhas também, todas as
coisinhas da criança. Mas a gente sabe que
nosso religião vai trazê-lo ou trazê-la de
volta. Seu espírito. Sempre eles, as crianças
que morreram, vêm para pegar a comida da
mamãe. É verdade. Essa é a tradição maxakali.
Atualmente, os tikmũ’ũn não queimam a casa,
apenas os objetos. Saem de casa até esquecer
o ũgtok, depois, voltam. Quando saem, tiram
leite da mãe e colocam numa vasilha, dentro
de casa, onde dormem, para o espírito do
ũgtok. Ele vem, bebe o leite e vai embora.

G estação

Intervalo interpartal
adequado
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Depois de sete meses, já pode
dar alimento para o neném,
porque o leite não sustenta. A mãe cozinha e amassa
batata ou coloca mandioca
no pilão e machuca bem
machucado e dá para o bebê
de sete meses para cima.
Quando a mulher está de
resguardo, ela não come
muito, para toda hora não ir
fazer xixi e cocô também. Se
a mãe ganhou neném e, três
dias depois, ela não dá leite,
não tem leite no peito, alguém
pega cinza e faz massagem no
peito da mãe do neném: com
dois dias a mãe já tem leite.
A mãe não come abóbora para não secar o leite.

Ũhũn ak tok put. Huk nãy tup
nõy put putuptup ‘ah. Nãy
pu mõy tuk nĩhã tumõ puxi
tut nõmhã ũnõy tax pupe
tu ka’ok ta nõy ta nõy puxi
nõy tu konit xi tu xakuk.
Mulher ganha criança e não
engravida rápido de novo. Espera crescer um pouco. Depois
que tiver crescido um pouco, a
mãe pode engravidar de novo.
Se engravidar logo, o primeiro
fica desnutrido. Dá diarréia.
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Quando criança morre, o pai
e a mãe acabam com a casa
(põem fogo). Eles queimam
só a própria casa. Eles saem
para morar em outra casa.
Depois eles vão fazer nova casa
para morar. Assim, esquece a
criança que morreu. Se ficar na
mesma casa, fica lembrando
daquele que morreu e chora.

Kakxop ũxok ax puxi tak
xi tut mõh pet xut. Yã tute
yãy pet mũn mõhxut ax.
Nũyta mõy kopa xihip nũy
hãm xip ĩhã nũy yãy petmĩy
nũy xe kopa ãtih. Punũyta
xaxok tuktok. Ta kayã pet
nõm kopak tok xok kopa
ãtih nũyta yã yãmũg tuktok
nõmxok huyã pohoh kama.
Ganha criança e fica bem ou
fica ruim. O pai, o avô, a avó
fazem fogueira, passam a mão
na fumaça e esfregam na criança. A criança fica boa e cresce.
O pai vai procurar remédio,
patapmĩm, traz e mistura com
urucum e passa na criança,
no joelho e nas pernas, para
crescer rápido e andar logo.

Kakxop ũput ax puyã tu max
hãnahãy ok pe tu kumuk

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Uma mulher casa. Aí outro rapaz não gosta,
porque ela está casada. Quando ele, o marido,
sai de casa, ela fica namorando na casa, na
aldeia, com o outro. O marido chega lá, e
alguém conta para ele. Ele não gosta e se
separa dela. A moça fica sozinha. Solteira.
Ela fica andando e arruma outro rapaz, outro
rapaz… Aí tem um filho e não sabe quem é o
pai. Então, a mulher fica com vergonha. Ganha
a criança e pede para outra pessoa ir na FUNAI
registrar para ela.
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G estação

D e relacionamento
não estabelecido
socialmente

R egistro de
nascimento

Mulher, que já namorou muito e já tem muitos
filhos e não quer ganhar mais… porque, se
ganhar, o filho dela não vai saber quem é o
pai, e as pessoas vão perguntar quem é…
E ela não vai saber falar… a mãe não fala,
porque está com vergonha.
Tem um mel que faz abortar, mas Tikmũ’ũn
quer aumentar a população.
Isso já aconteceu?

Já. Acontece as índias ficarem com um e outro
homem, mas existem as doenças também.
Tem esse mel que faz abortar, mas os tikmũ’ũn
querem aumentar a população. Quando ũhex
está grávida, a mãe ensina a não chupar esse
mel, qualquer mel, porque o neném nasce
com problema. E o outro mel – esse mel de
que falei – faz a mãe abortar o neném. Mel de
abelha Arapuã pode matar neném na barriga.
Tem algumas frutas também que não pode.

M el

R estrição de
ingestão devido ao
efeito abortivo

Patapmĩm
(samambaiado - mato)

Uso associado
ao urucum

Uso pediátrico
para crescimento e
desenvolvimento
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M á- formação
Congênita
G enética
Interdição de
infanticídio

R itual ĩnyĩka’ok

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

E se a criança nascer com algum problema físico? O que acontece? Mata-se ou
deixa-a viver com o problema?

Não mata. Se depois de nascer a criança ficar
com problema, de manhã cedinho, o pai dele
faz fogueira. Fogo. Esquenta a mão e passa
no corpo todo da criança, assim, conserta o
corpo sempre com fumaça. Depois, o pai pega
ũgtok e segura o pé dele com seu pé (como
se estivesse pisando), espichando, para ele
crescer mais rápido. Ele fica max, fica bom.
Aí, religião vem com o corpo todo coberto de
barro, pega ũgtok e o estica também. Esse
ritual faz no terreiro da kuxex. O pajé fica
olhando, escolhendo criança menor, outra
criança de quatro anos, e faz a mesma coisa:
espicha a criança. Depois, outro religião pega
o pé de ũgtok, e outro pega o braço e estica
assim, deitado. Aí, depois, deixa ũgtok em pé e
dá comida para ele. A mãe acompanha, pega a
comida que religião deu e leva para casa junto
com o filho. Então, dá banho nele. Esse ritual
chama Ĩnyĩka’ok. Serve para ajudar a criança a
crescer rápido.
E se a criança nascer cega, o que acontece? Deixa-a viver?

Deixa. Tikmũ’ũn não nasce cego, não.
E quando nasce uma criança albina?
Com a pele branca, com o cabelo branco? O que acontece? Deve-se fazer alguma coisa? Na aldeia tem muita gente
albina, não é?

Não usa nada. Eu tenho um sobrinho que está
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hã nãhãy puxi tak xi xuyã xi
xukux hãmtup pip mah ku
yãn mũn hãyã xeka nuyũm
puxi mõy yã tu max nũyta
tu xip tappu tak patap mĩm
xa mõh nũy mep nũy pop
nũ nũy nãn hãm nũn nũy
kõyõy nũy nõ tuktok muh
yã nõ xeka muk ax pu tu
tuk mõka’ok xi yũm ka’ok
‘ũmõg tapax’oknãg pu kama
tu mõg mõka’ok kama.
Quando ganha criança a mulher fica com dor nas cadeiras
por causa da criança, mas
tem remédio para melhorar.
Ganhou criança, comeu alguma
coisa e ficou mais forte.
A mulher engravida sem
marido e fica com vergonha de contar para o pai do
neném. Então ela não conta.
Manda outra pessoa contar
para um funcionário da FUNAI
e a FUNAI registra a criança.
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branquinho. Ele vai andar com outro max.
Perto, próximo. Anda junto, brinca. Faz arco,
flecha e fica caçando. Volta à tarde e fica
chorando, porque o sol queima muito.

Kakxop ‘ũtut te put payã a tut
te tu mõg. Ta pax ah mĩmxap
put xok puhãm tũyũm pepi
yũm ‘ũkumuk a katuyok nõy
nũy ta tu kumuk ũhũn ũgtok
put hũyta yã mĩmtut kopa
tu mõh xim hãmtox hap
mõg putup ah mĩmtut yĩka
tu mõy pu mõy yã haptup.
A parteira é forte mesmo e ajuda muito as mulheres Maxakali.
A parteira ensina bem a mulher,
para ganhar neném mais fácil.

Patapmĩm
Patapmĩm tep pu max?
Patapmĩm ũmai ‘ãgtok xip
tu mõg tapax oknãg ha
mep, nũy mõy nõ kupaxox
tu nõ muk, puxi yã tumõg
mõka’ok yã max kakxop
mõg tapax oknãg xop pu.

Samambaia- do -mato
A samambaia-do-mato
é boa para quê?
A samambaia-do-mato é boa
para quando a criança demora

Não tem nenhuma planta para quando
a criança nasce albina? Não precisa tomar banho com uma planta ou tomar
um chá?

Não, acho que não. É normal.

Vocês falaram que, depois que nasce a
criança, a cama do casal é desfeita, os
paus são colocados no chão e, sobre estes, a mãe se deita. Por que ela não pode
ficar na cama?

Puerpério

R estrição de uso
de cama pela mãe

Porque, se ficar na cama, quando ela quiser
levantar e descer, não vai poder fazer força.
Melhor ficar no chão e, quando quiser levantar,
devagarzinho, não pode andar muito.
Quando a criança nasce, com um ano, um ano
e um mês, ela já fica andando, não é? Mas,
se não caminhar, e passar mais de um ano,
então, a gente pega remédio. Tem remédio no
mato: patapmĩm. A gente passa na perninha
dele, no joelho. Aí caminha mais. Depois
de um mês, com o remédio, já caminha. Se
passar remédio hoje, depois de trinta dias, já
está caminhando. Meu neto nasceu e passou
um ano e não estava caminhando. Eu fui no
mato e tirei remédio. Passei no joelho dele.
Não demorou, já começou a caminhar. Trinta
dias. Se não passar remédio, demora.

Patapmĩm
(samambaiado - mato)

Uso associado
ao urucum

Uso pediátrico
para crescimento
e desenvolvimento
da criança

(deambulação)
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Cinza

Uso para o
desenvolvimento
da criança

(deambulação)

Função do pajé
Uso do canto

como tratamento

Uso de plantas
como tratamento

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Quando ũgtok não caminha, a gente pega
a cinza da fogueira, cedinho, antes de todo
mundo levantar, e passa no joelho dele.
Também pode pôr a criança para pisar no
pisador – pilão onde se coloca arroz de casca,
paçoca de milho etc.

O mais importante são os pajés. Eles sabem
muito.
Porque o pajé ajuda pessoa a sarar. O pajé é
uma pessoa que vai aprendendo tudo sobre
ritual, a história do ritual. Porque todo nosso
religião tem história, muita história, de cada
religião. Quem aprende muita história e todos
os cantos de religião torna-se pajé.
Toda história e canto de religião é feita em
cima de remédio do mato. Está tudo incluído
em nosso ritual: toda história que pajé sabe –
com seu canto – é um remédio.
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a ficar em pé e a andar. Para
isso, pegue a samambaiado-mato, e passe-a no joelho
da criança. Pronto, a criança
vai andar mais rápido. É boa
para a criança não demorar a andar e a caminhar.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

Kakxop pomã’ax yã ka’ok
tãmnãg tute tikmũũn
kaokgãhã tute ũnpuk tok
pomãhã xi yũmũgãhã
putuk tok ut mõka’ok,
‘ũyũmũgã max ha.
A mãe ganha o neném e senta
com ele. Ela não pode deitar
apoiando a cabeça no braço,
porque ela fica doente, com dor
de cabeça. A mãe que ganha
o neném não pode bocejar,
porque faz mal. O período de
resguardo é muito perigoso.

Ũmtox yũm ax mũn
yĩmũmtox yũm ap yĩm
yĩmũmtox yũm putup ah
axatapak putup ah hup yĩkox
xõn putup a yã yĩy kĩy ax ka
hãm koxuk kumuk mõnãy.
Kakxop ũput ax puxi koxuk
nõh mõnãy. Mĩmxap ah pepi
xup yĩmũm pip putup ah.
Hãm tu yĩmũ pip ax ah ãmnĩy
hãmxit putup ah mãyõn
moh nõm tũmnãg puxi tu xit
ka ãmnĩyhã tu xit puxi hãm
koxuk nõh mõnãy puxi tu
kukix ũhũn ũxux ax mãyõn
mõh nãm putup ĩhã xux ax a
mĩmxap te pepi xup yĩmũm
pip putup ah. Ka tu yok
kaok ũhũn a tatxok hup yõn

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

A parturiente, no hospital, pode usar travesseiro? Ela pode dormir com travesseiro?

Tik yõg appenãhã na’ah

Puerpério

R estrição do

Pode, mas não pode pôr o braço assim: não
pode cruzar o braço atrás da cabeça.

decúbito da cabeça

E quando está com sono, ela pode bocejar?

R estrição do bocejo

sobre os braços

Quando for fazer isso, só pode se ficar de boca
fechada. Porque, se fizer isso de boca aberta,
espírito ruim entra dentro, na boca.
Sim, ontem, vocês contaram que uma criança só vira uma criança mesmo quando, ao
nascer, o espírito entra nela. Por isso, a mãe
precisa bocejar de boca fechada, porque
um espírito ruim pode entrar na criança antes de nascer, através da mãe , não é?

Também a mulher não pode deitar em cama
alta, só no chão, com fogueira perto. Só pode
comer com o sol entrando, para não comer
à noite. Porque minha avó fala que, quando
se come à noite, pode entrar espírito ruim. E
pode virar Inmõxã também.
A mulher que quer fazer xixi, ou alguma outra
coisa, precisa fazer antes do sol entrar, para
não fazer à noite. Não pode deitar em cama
alta, para não fazer esforço de levantar.
Ũhex, quando está grávida, não pode se
banhar virando cambalhota, porque o neném
fica atravessado na barriga; não pode dormir
de barriga para cima, só de lado, porque o
neném fica sentado; não pode desfiar a bola de
linha de embaúba, porque o umbigo do neném
enrola no pescoço dentro da barriga da mãe
e demora a nascer; também não pode pegar

Puerpério
Prescrição

decúbito no chão

R estrição da
dieta diurna e
diurese diurna

G estação
restrições

R estrição de
cambalhota
durante o banho

R estrição de
decúbito dorsal

R estrição de desfiar
linha de embaúba

R iscos associados
à transgressão
das restrições

Circular de cordão
Parto pélvico
Trabalho de parto
prolongado
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peso, para não estourar as veias. Essas coisas a
gente evita, porque o neném demora a nascer
e, então, o médico vai querer fazer cesária.

Puerpério

R estrição da

Vamos supor que sua esposa teve ũgtok,
e eu trabalho no hospital, então, vou
preparar comida para vocês, para você e
para ela: faço arroz, feijão, batata...

dieta dos pais

Separação dos
alimentos e
utensílios utilizados
no seu preparo

kamex putup ah ka tuk tok
yũm kumuk a pip hup mõh
hãm kãmãg putup ah pu yĩy
yã yũhũm ũg nãy hã tut xit
hup magãm tup ah ka mãg
mãy kũmẽm hãmxop putux
ap pop putup ah ka hep
yãy xak ka mĩy nũhũ puxi.
Kakxop tu nãtapax õknãg
puxi notot tut pot nũy xut.

Feijão não pode.
Arroz, batata, macarrão?

Mandioca.
Arroz, batata, macarrão, mandioca e
uma carne no canto do prato. Essa carne, que Maxakali não pode comer no
resguardo, estraga o prato todo? Ou, se
tirar a carne, pode-se comer o resto da
comida?

Quando nós fazemos comida e alguém está de
resguardo, nós fazemos comida separado para
eles, a esposa e o marido.
E não pode usar a mesma panela para
quem está de resguardo?

Não pode comer com quem não está de
resguardo. Eles comem separado e nós
também comemos separado. Minha filha e o
marido dela estão de resguardo. Minha esposa
faz comida para mim, para ela e para os outros
irmãos, para nós comermos separado. Minha
filha e o marido comem separado. Não podem
comer o resto da comida.
Qualquer um não pode comer a comida de quem
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Pode dormir com travesseiro.
Só não pode usar o braço para
deitar, nem cruzá-los atrás da
cabeça. Quando for bocejar,
tem que fazer de boca fechada.
Se abrir a boca, espírito ruim
entra dentro. Quando nasce
criança, espírito entra pela
boca. Por isso, no resguardo,
bocejo tem de ser de boca fechada. Não pode deitar no alto
da cama, tem de ser no chão,
ao lado do fogo. Não come de
noite, só até o pôr-do-sol. Minha avó fala que, se come, pode
virar Inmõxã. Se mulher quiser
fazer xixi, tem que fazer até o
pôr-do-sol. De noite não. E a
cama é baixa para fazer menos
esforço para levantar. Não pode
dar cambalhota quando se banha. O neném fica atravessado.
Dormir é de lado. Para cima, o
neném fica sentado. Não desfia
linha de tuthi (embaúba): umbigo enrola no pescoço e bebê
demora a nascer. Peso também

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

não pegar, para não estourar as
veias. Isso a gente evita, para o
bebê não demorar e o médico não querer fazer cesária.

Hãm ‘ãgtux nõy kaxĩy ãxetut
tex tok put ax oxpitap tu puxĩ
ãmmuk yĩmũ xokyĩn mãm yĩ
xatep mãmtup ah ĩhãm tup
nõg hu mãmtup ah ha ta
ãpet tu puxi ãtut mĩy ãmũk
hu xok yĩn ũm yũm putup
ah ha ta xokakak puk pihi
pu xap yũm ‘ũyi ax xop ya
o mah tu xit ax kama axape
xopte xit ax mãah kaxit ax
mãnũy ta tu kuxa xũĩy.
Outro assunto é assim: sua mulher vai ganhar neném no hospital e põe carne em cima da
comida. Então, você não come.
Você não aceita e não vai comer. Na sua casa, a sua mãe faz
comida e não põe carne para
você. Se tiver frango cozido,
então ela vai pôr para você. Ela
vai separar as coisas dos outros
e suas comidas também. Os
parentes não vão poder comer
o que sobrar no seu prato. Se
comerem, o coração vai doer.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

está de resguardo, porque dói o estômago, a boca
do estômago. E nós, tikmũ’ũn, se tiver carne, nós
comemos só peixe, ovo e galinha. E se tiver só a
carne, a gente prepara, mas a primeira comida,
sem a carne, a gente serve para aqueles que estão
de resguardo. A gente serve a carne só para nós
que estamos sem resguardo. E, para a gente não
servir com a mesma colher que mexeu a carne,
servimos primeiro aos que estão de resguardo.
Eles podem comer arroz, mandioca, banana…
Não se pode misturar a colher da carne.
Minha avó fala que não pode, porque o sangue
dos tikmũ’ũn é fraco, diferente do branco. O
sangue dos tikmũ’ũn não combina com carne. A
caça nossa, de antigamente, também não pode.
Também quando a mulher está menstruada,
se matar uma caça, ela não pode comer. Mais
perigoso é tatu preto. Nós não comemos.
Porque se comer carne pode endoidar; ficar
violento; qualquer coisinha, pode ficar ũgãy:
quando conversa, conversa estranho, começa
a falar coisa errada, quando adoece.
Minha avó fala assim: se come carne, agora,
não aparece na hora; quando aparece a
doença, aí, começa a falar bobeira.
Para nós, tikmũ’ũn, não tem remédio de branco.
Para nós, tikmũ’ũn, tem um outro remédio: pega
um caco de vidro, de garrafa; fura as costas das
mãos, para sair sangue; chupa o sangue para
vomitar (a mãe é que faz isso, mas se não for
a mãe, o pajé ou a pajé); esquenta de fogo o
tuhut; e passa no rosto, para sair aquela coisa
ruim que ele vê.

Tik yõg appenãhã na’ah

Puerpério

R estrição da
dieta dos pais

Separação dos
alimentos e
utensílios utilizados
no seu preparo

D ieta

R estrição do
consumo de carne de
caça na menstruação
e no resguardo dos
pais no puerpério

Puerpério

Riscos associados
à transgressão de
restrição da separação
dos alimentos

D istúrbio de
comportamento

(agressividade)

D istúrbios de
comportamento

(tratamentos)

A rranhudura do
dorso das mãos

êmese do sangue do
dorso das mãos

Uso de rede de
pescar aquecida
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É permitido cortar a unha de quem está
de resguardo?

Puerpério
(resguardo)

Corte das unhas
na prevenção
de infecção
secundária de pele

Uso de pauzinho
para coçagem

Corta, porque, quando quer se coçar, não
pode. Não pode coçar para não dar ferida. Por
isso usa um pauzinho. Se está coçando, usa o
pauzinho. A gente fica segurando o pauzinho,
não pode esquecer. Se dorme um pouquinho
e quer coçar precisa estar com o pauzinho na
mão. Mas acontece aos homens de perder o
pauzinho, porque os homens andam, e as
mulheres não andam. Elas estão sentadas
direto na cama. Os homens não, fazem
alguma coisa, vão olhar a roça, capinar, buscar
lenha… Os homens de resguardo ficam com
o pauzinho e, quando saem para capinar na
roça, com enxada, então, colocam o pauzinho
na orelha.
Eu estou trabalhando, o pauzinho caiu e, quando
quero me coçar, cadê o pauzinho? Não tem,
caiu, sumiu. Eu pego algum pauzinho e coço. De
resguardo, o marido amarra o pauzinho assim,
coloca no pescoço. Não pode perder.

S onho

R ecordação do
sonho para o
tratamento

Puerpério
(resguardo)

Uso de pauzinho para
ajeitar o cabelo
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É, quando está de resguardo, precisa amarrar o
pauzinho. E também precisa passar a mão no
olho, nos dois olhos, para se lembrar do sonho.
Sempre, quando a pessoa sonhar, lembrar-se do
sonho. Ele e ela. Sonho com canto de religião,
sonho com espírito. Espírito ruim também.
Porque quando ela sarar, se depois ele ou ela
adoecer, sempre ela vai se lembrar do sonho.
E não pode passar a mão no cabelo, porque
o cabelo estraga. Se quiser arrumar o cabelo,
precisa usar o pauzinho também.

Tikmũ’ũn tuktok put puxi
tak mĩmyãg hĩy, yãy yĩm
tu hu nõyãy ‘ãkox, kahĩy
hok, nũytu yĩãmãxaxhã
yãy ãkox ‘ũkumuk.

Tikmũ’ũn ganha neném e,
então, amarram um pedaço de
pau no braço para se coçar com
ele. Se não amarrar, você vai
coçar com a unha. Isso é ruim.
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Quando quer tomar banho, depois de vinte
dias, chega lá onde tem água. Aí reza para a
água, para tomar banho. Se não rezar, se tomar
banho sem rezar para a água, a água vai fazer
alguma coisa. A água faz também, se não rezar
para a água e tomar banho sem rezar, depois
vai coçar muito. Dá… formiguinha…
Ãyiax hu tat xok tapax putup’
ah nũy mõy tatxok, putup
nũyta kõnãg pu tu yĩy, pu,
konãg xupax nũy kama tu
max pu nõ tat xoh nũy yã tu
max. Ap kumuk putup ah.
Hata no tatxok nõy puxi mõm
‘ãmõxãn nũy xuko nãm kama.
Quando está no resguardo, demora a tomar banho.
Quando quer tomar banho,
conversa com a água e a água
escuta. Se a água escuta, fica
boa. E o banho fica bom.
Não fica ruim. Se o banho é
ruim, dá ferida e coceira.

Tikmũ’ũn a kãyã teptop
yĩtu te xokyĩn mãmtup ah,
kamak yã kakxop pop xõp
pu tuk a hãm xop xohi mã’ah
kãyã teptop ax hãmtox ha
puptu nũn ha nãhok puxi
õm mõh nũy komenok pax
mõh nũy tu hĩy nũy nõ put
mõh kãyã te nõm putop
ũpet ha putu pet tu pihi

Tik yõg appenãhã na’ah

R esguardo

Primeiro banho após

R iscos associados
ao não cumprimento
do ritual

Se tomar banho sem rezar, empola todinho.

Quando uma pessoa é picada de cobra não
pode comer carne também. Saí no mato, e
cobra me picou e as pessoas levaram coberta.
Precisa ficar sentado, porque não agüenta.
As pessoas levam as cobertas, tiram pau,
amarram a coberta igual rede e colocam o
homem picado de cobra devagarzinho. Não
pode andar muito. Devagarzinho, colocam aí,
na frente, e vão andando até chegar na casa
dele. Todos os homens ficam junto com ele
e mulher não pode ficar. Mulher grávida não
pode ficar com ele, porque mulher grávida
está com ũgtok na barriga. Não pode ficar
perto. Se ficar, os dois morrem.

Picada de cobra
Prescrição de

repouso

R estrição de contato
com gestante

Os dois morrem? A mãe e a criança?

Não, o ũgtok e o picado de cobra. Mulher
grávida que fica perto dele está com muita dor
e fica gritando. Saiu muito sangue da boca.
Tem história. A mesma coisa do resguardo. E
também a pessoa que fica perto dela não fala
muito não, fala baixinho, amarra uma corda
assim, amarra pau e, quando ela quer levantar,

Picada de cobra

R isco de óbito para

o doente e para o
concepto associado
ao contato com
gestante

Uso de pauzinho
R estrição do banho
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segura devagarzinho. Não pode tomar banho
também.
Picada de cobra
R estrição da dieta
carne (caça)
Ausência do
cumprimento do
ritual habitual
como causa

O picado de cobra não pode comer carne e
precisa usar o pauzinho também. Precisa fazer
muita religião, porque cobra é espírito ruim. Se
eu comprar boi, comida, coisas e não lembrar
que eu tenho a kuxex, meu religião pode
mandar a cobra picar, para eu me lembrar
que tem religião, como conta a história de
Mãtãnãg. Essa história tem canto. Mõgmõka
canta essa história.
Por isso a gente não faz muito com o dinheiro,
porque a gente precisa fazer comida para a
kuxex dos yãmĩyxop. Manter a tradição, para
que seja sagrado, cada família.

Hãmkumĩm (guiné)
Uso para tratamento
de picada de cobra

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

pu xape xop nõtute het pu
mõy yã tu hitup pãyã kamak
yõnkup kumuk ‘ũyõnkup ax
ũxape xakix hã xi yãmĩyxop
nũy yãy tu yãmĩyxop pu
te xomã nũy tatu hitup.
Mulher de tihik não é igual à
mulher de branco. Não fala
igual. Quando a ‘ũhex ganha neném e não sabe falar
português e está no hospital,
o médico vai dar comida com
carne, mas não pode comer
carne. Só pode comer frango,
peixe, ovo. Se comer carne de
boi, fica tonto e fica andando
perdido, de dia e de noite.

Hãmkumĩm
Hãmkumĩm yã hemẽn max
tãmnãg. Kãyã tikmũ’ũn xa ax
puxi xape hamõg hãmkumĩm
hãmhipa nũy mõy nũy papnũ
mĩmtut ha nũy xutxok nũy
kuyõnã nũyta kãyã teptop
ax tu yũm nũyta nõ kĩy
puxi tu xũĩy miax axepxũĩy
tãmnãg putup ah xi yã
kamak yiax ax kãyã te nõm
putop (kakxoppopputuk)
axokyĩn ũpmãmtup ah
konãg ãxiũm xo’op putup
ah yãpukpegã mũn xo’op
ah xi yãy ãkoptup ah.
Xokakak mũn mã’ax konãg
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puk pega mũn xo’op ax xi
mĩmyãg mũn hã yãy ãko ax
pu mõy mẽy puxet tu nõg
puxi nõm hã xokyĩn mã,
konãg ãxi xo’op, xi nõmhã
yĩm xax hã yãy ãkox ax.

Hãmkumĩm (guiné)

G uiné
A guiné é um remédio muito
bom. A cobra pica o tikmũ’ũn
e dói muito. Então um parente
vai à floresta para tirar guiné
para trazer para casa. Então
tira a sua casca, esfrega ela
nas mãos, põe sobre a picada
de cobra e a amarra lá. A dor
então vai melhorar, não vai
mais doer muito. Aquele que
a cobra picou também vai
fazer resguardo. Não vai poder
comer carne, não pode beber
água fria e não pode se coçar.
Só vai poder comer carne de
frango, só vai poder beber água
esquentada. Vai se coçar com
um pedaço de pau. Depois
de um mês acaba e poderá
então comer carne, beber água
fria e se coçar com a mão.

Uso para tratamento
de picada de cobra

Ũhex não fala português. É importante
colocar no livro como ganha neném… como
é a comida. Por exemplo, a mulher que ganha
neném não come carne. Só come peixe e
frango. Não pode comer carne de boi. Porque
depois causa doença na mulher que está de
resguardo. As mulheres e os homens, quando
ganham ũgtok, não podem comer carne.

Puerpério

R estrição da
dieta dos pais

(carne de caça)

Ũhex não fala português, porque os tikmũ’ũn
sabem pouca leitura, mas não é proibido. É
porque a mulher ganha neném muito nova, e
neném ocupa espaço.

Ũhũn a ãyuhuk yĩy yũmũg
a nũy tuktokput nũy kama
yãy ãgtux oknãg. Pu ãyuhuk
yã tute xok yĩn mãhã nũy
oxpitap tuxip, haya tu xokyĩy
puk miy. Yi ha tute yã xokakak
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Sangue

Coleta para exames
Transfusão de
hemoderivado em
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E em relação ao sangue? Por exemplo,
às vezes, no hospital, é preciso tirar sangue, fazer transfusão de sangue. Isso o
Maxakali permite?

Não existe.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

mũn mãhã xi mãhãm xi
xokxu’uk. Ka xokyĩn mã
nõy nũyta tup tox kumuk
huya tu hitop hã tumõh xi
yã tu hitop hã tu yĩy nãm.

ambiente hospitalar

E tirar sangue, para guardar no vidrinho,
para fazer exame? Às vezes, a pessoa, por
exemplo, leva um tiro e perde muito sangue. Então, no hospital, o médico pode
pôr o sangue de outra pessoa para ajudar
a não morrer? Suponhamos que tihik está
quase morrendo, porque está com pouco
sangue. Então, pega-se o sangue de outra pessoa e passa para o ferido, para que
ele não morra. Pode-se fazer isso?

Pode. Quando a criança fica fraquinha no
hospital e está quase morrendo, o enfermeiro
leva para o hospital, mas não tira sangue de
pessoas nossas. Pega, dentro do hospital,
outro sangue, de branco.
Que já está lá guardado?

E depois já tem sangue. Fica bom, melhora.
E se precisar tirar de Maxakali?

Não pode.
Por que não pode?

Não pode.
Nem para fazer exame?

Para fazer exame pode.
E pôr no vidrinho, só um pouquinho?

Um pouquinho só pode.
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Quando ganha neném precisa
falar para o médico que não
pode comer. Se não souber
falar português, não vai saber
falar para o médico. O médico
pensa que já pode comer carne
no hospital. O cozinheiro faz a
carne, mas só pode comer galinha, peixe e ovo. Comer carne
antes da hora faz mal. E quando
sai andando, fala sozinho.

Ãxetut mũtix ãti yã oma
pa hãm yũmũg hu yãy hã
ãtehet. Pupe mõy ãxetut tuk
tok ĩhã yã yãy hã ãtehet. A
ãmnĩy yĩ mõyõn kaok putup
ah. Ka mõhõn kaok nũyta
ãyõnkup xi yãy ãko ax ãyĩm
xax hã ũyi ax xop yã mĩm
yã hã yãy ãkoho’ xi xok yĩn
mã’ãh, tatxok ah, konãg ãxi
xoop ah, a xupkumĩy ah, hãm
xumã hĩy ãpak ah, apip hu
yĩmtuptox yũm ah. Pu mõy
õmêy puxet ĩhã ã yi ax nõg
nũyta hãmhipa mõh nũy
kukxatinãg mõy nũy mĩmtut
hã popnũ nũy xutxo nũy nĩã
nũy yĩkox hã mõtat pu yĩy
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hep pakut nũnãy nũyta tu
hitup nũyta nãm hã yã hãm
xop mã ax putup hãmã.

Tik yõg appenãhã na’ah

Então pode furar com agulha?

Pode.
Só não pode tirar muito?

Você fica separado com sua
mulher para cuidar de você e
da família. Quando depois de
um mês, você mesmo é que
terá que cuidar da família. À
noite não pode dormir muito.
Se você dormir muito, você
vai sonhar e se coçar com a
unha. As pessoas que fazem
resguardo, só se coçam com
um pauzinho. Elas não comem
carne, não tomam banho, não
bebem água fria, não seguram
as coisas, não escutam fofoca,
não podem deitar em cima dos
braços. Depois de um mês o
resguardo acaba. Então vai para
a floresta para tirar jaborandi
para trazer para casa. Depois
raspa o jaborandi e, com a raspa, faz uma bolinha e a põe na
boca para salivar e tirar a saliva
ruim. Depois de salivar a pessoa
fica boa. Então irá poder comer
qualquer coisa que quiser.

Notot te oxpitap tu ãhep tat
ax, payã tat kutĩy nãg ax nũy
penã nũy ũm ãpakut yũm
hok xax xi kamah õm pakut
ax nũy tu hep pip oknãg puxi
notot ya tikmũ’ũn ũmhep tat

Não pode tirar muito.

Puerpério
(resguardo
para os pais)

Restrição de coçagem
R estrição de dieta
(carne de caça)
R estrição de banho
R estrição da posição
da cabeça sobre os
braços no decúbito

Jaborandi

R itual de término
de resguardo

E exames de cortar, fazer uma operação,
o Maxakali permite?

Cirurgia

Não.
Nem se estiver quase morrendo? Por
exemplo, se Maxakali tomou um tiro, e a
bala está lá dentro, pode fazer uma cirurgia, cortar para retirar a bala?

Faz.
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Cirurgia

R itual M axakali
de preparação
para cirurgia

E xame
ginecológico

Coleta de exame
citológico

(Papanicolau)
Importância do
acompanhamento
pelo agente indígena

E se, por exemplo, um tihik estiver com caroço na barriga, um caroço grande dentro
da barriga, e o médico disser que precisa
fazer uma cirurgia para retirar o caroço?
Se o médico precisar abrir, pode?

Pode.
Primeiro faz ritual, toma remédio de pajé também
e, depois, se não sumir o caroço, faz a operação.
Mas algumas mulheres com problema no útero
não deixam fazer o preventivo. Algumas. E é
importante para tikmũ’ũn deixar fazer os exames.
Antigamente, tikmũ’ũn não tinham contato com
os brancos, não tinham muitas doenças que hoje
têm. Então, na tradição, não tem esses exames,
porque não tem essas doenças na tradição. Por
isso é um choque para os tikmũ’ũn, para as ũhex.
Então, é importante um agente indígena
acompanhar as ũhex, explicar, traduzir para elas.

Sangue

Coleta para exames
Transfusão de
hemoderivado em
ambiente hospitalar

C abelo

Como morada
de yãmĩy

R estrição de
tricotomia ou corte

R estrição da
lavagem na infância

O cabelo, para o Maxakali, é muito importante, porque é onde ficam todos os
espíritos, yãmĩyxop. Então, se precisar
cortar o cabelo curto ou raspar por causa
de uma cirurgia, tem algum problema?

nũyta tu hĩy putu kaok nũy
tu hitup, pãyã kamah nõm
yĩyãg ha oxpitap tu mõgãhã
ha hep nũnã tu naõgnãg puxi
yã kamah õm hep puk nõg
hĩytatu putu hitup kakxop
ũpakut ax nũy naõk nãg,
puxi notot penã nũy oxpitap
tu mõgã nũy yã kamah
tikmũ’ũn mũn ũm heptat
nũyta tu hĩy oxpitap kopa.
O doutor tira sangue no hospital, mas tira só um pouco para
examinar, para ver se não tem
doença. E também aquele que
fica doente e fica com pouco
sangue, o doutor tira sangue
de tikmũ’ũn, põe nele e ele fica
forte e melhora. Mas também
quando corta, leva para o
hospital. O sangue derrama e
não pára. Também põe sangue
de tikmũ’ũn na criança e ela
melhora. Quando fica doente,
ela fica fraquinha e o doutor
olha e leva para o hospital
e tira sangue de tikmũ’ũn e
põe nela, no hospital.

Não, não pode.
Mas se precisar cortar ou raspar o cabelo
de uma criança, de um ũgtok, porque ele
está machucado?

É só tirar pouquinho, onde está machucado,
tira pouquinho, yãmĩyxop fica do lado.
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Tikmũ’ũn pakut xip ka’ok
a notot tep pot putup ‘ah
‘ũkumuk hata kopa kumuk
yũm yã pot pu max nũy
xut ‘ũkopa ũkumuk, yã
max ũpot pu nõmhã.
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O tikmũ’ũn fica sempre doente. O médico não o opera.
Mas se tiver ruim lá dentro,
então pode operar para tirar
a coisa ruim de dentro. Só
então é que pode operar.

Homã yã pip ũkoxukxop
kama tikmũ’ũn xehkopa,
tik xehkopa xi ũn xeh
kopa tu yã hõnhã pip tik
xeh opa xi ũn xeh kopa.
Antigamente, tinha espíritos
também dentro dos cabelos
dos tikmũ’ũn, dentro dos
cabelos dos homens e dos
das mulheres e ainda hoje
existem, nos cabelos dos
homens e nos das mulheres.

Kakxop kamak tu Kotkuphi
te xe mep. A mep max ah,
payã a hitop mep ah.
Ũmtox xõn pũyĩ hãmyũmũg
xeka hu nõh tu xape yũmũg
xeka hu nõh tu xape yũmũgã
ũxeheh puyĩ tu mõkumak
yãy yõg hãm yũmũg hã hãm
yũmũg hu yãy yõg xaxok hok
ũyĩyax xi yãmĩyxop kutex ax
xi xaxok hok xokxop xak.
Kotkuphi te xe mep xi yãy
xex ax xi pox xex ax hã mĩy xi

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
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Criança pode lavar cabelo, desde
pequenina?

Não, não lava. Criança pequena não penteia
cabelo também. Se pentear, vai ficar com
ferida. Só lava com a mão.
Criança pequena não tem problema em cortar
cabelo. Mas a criança maiorzinha, depois
de sete anos, depois que espírito de lagarta
pegou, ũgtok que já ficou na kuxex, que já
abriu a memória, não pode. Porque o espírito
já está no cabelo dele: abriu a memória, o
espírito fica no cabelo.

Você estava contando que, quando o filho fica doente, o pai vai buscar remédio.
O que Maxakali pensa quando a pessoa
fica doente? Eu vou explicar o que estou
pensando: o branco (alguns brancos,
não todos, mas os médicos, os cientistas,
por exemplo) acha, pensa, que não existem espíritos. Ou, pelo menos, a medicina do branco não considera, na doença
ou na forma de curar, os espíritos. Para a
medicina do branco, para a ciência, existe bactéria, existe vírus, ela não leva em
conta o espírito. Então, se você perguntar
para um médico branco por que eu estou doente, ele vai dizer: porque um vírus
entrou no corpo, alterou e ficou doente.
É isso. Ele não pensa no espírito. E para o
Maxakali? Toda doença vem de religião?

C abelo

R estrição de

corte após ritual
de iniciação

Etiologia da
doença

S onho com falecido
S onho relacionado
a ritual (yãmĩyxop)

Tem de religião e tem também de sonho. Aí
fica doente. O pai ou o irmão morreu. Então,
tihik fica pensando e sonha com o pai dele. No
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Etiologia da
doença

S onho com falecido
S onho relacionado
a ritual (yãmĩyxop)
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sonho, o pai dele está vivo. Ele está dormindo
e o pai dele vivo. Aí, quando acorda, fica
doente. Sonhando, o pai deu comida para ele.
Ele comeu e, quando acordou, ficou querendo
vomitar. Aí vomita, tem dor de barriga,
diarréia. E aí o pai vai no mato e tira remédio.
Tem remédio no mato. Raspa e mistura com
água, põe no copo e dá para ele. Ele toma. Ele
estava com dor de barriga e diarréia e tomou
remédio do mato. Então vai melhorando. É
assim. Tem sonho de religião, de canto de
religião e tem sonho de pessoa morta, que
faz doença também. De religião faz adoecer
também. De espírito de religião.
É assim: o filho está vivo e o pai morreu. O
filho sonha com o pai, porque o pai quer
chamar o filho para morrer também. Aí o
filho adoece. Então, é preciso fazer religião:
yãmĩyxop. Sara.

Ritual de iniciação

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

yãy yõg mĩmãnãm xex ax hã.
Kakxop ũtut xop te pop huta
yãm ũptox pix kõnãg hã pũyĩ
ũyõg pukhi tu puuk hu xakux.
Ũpip mĩxux ‘ũhãynãg
mĩmãti kopa yĩmep ũtak
xop te hu kõyõy huta nõ
muk puyĩ tu pakut hok.
O Kotkuphi corta também os
cabelos das crianças. Não corta
bem, mas não corta à toa.
Abre a cabeça para aprender
bastante e para os parentes aprenderem bastante
e também para ensinar os
parentes de novo para saberem, para sempre, a sua
cultura e para não esquecer
a sua língua e os cantos de
yãmĩyxop e não esquecer
de como se caçam bichos.
Os Kotkuphi cortam os cabelos e fazem sua pintura e
as pinturas das flechas e as
pinturas do seu mĩmãnãm.

Kakxop ‘ũtak xip xi tut,
payã mõgtu yãmĩy xop hã
yõnkup ax nũta tu pakut xi
xape xakix hã yõnkup ax.
Nũyta tu pakut kama pu
hãmtup pu xi tu pakut nũyta
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tak pu yãy ãgtux xi tut pu
nũy yãg yõnkup nãm yãmĩy
kumuk hã, xi xakix xop hã
pu ãmnĩy pu xi tak paye xop
xanã pu yãy tu nũ nãy nũy
tu puk pu yãmĩyxop nãm
xop te yãmĩy kumuk xut ax
pu ai mũn pi. Nũyta tu kute
nũy hãmtup nõy ĩhã ta tu
mãmpuk nũy xe kute nũyta
xut mahap. Puxi tu hitup,
payã ũyõg yãmĩy kutex ax
Kuxex tu pu hõmãg ĩhã tu
ãmmuk nũyta tu hitup tam
nãg ũgmũ yõg yãmĩyxop
yã kaok tam nãg nõm tex
mũg kaokgãhã. Ũgmũn
ãtep xa xok putup ah.
A criança tem pai e mãe, mas
quando sonha com espíritos ruins, adoece e sonha
com os parentes mortos.
Então, ela fica doente no dia
seguinte. Ela, então, conta para
o pai e para a mãe sobre todos
os seus sonhos com os yãmĩy e
com os parentes mortos. Então,
à noite, o pai vai chamar os
pajés, que se juntam para que
um yãmĩy bom assobie para
os outros yãmĩy, para que eles
tirem os yãmĩy maus. Então, só
ficam os yâmîy bons que vão
cantar para o doente. No outro
dia, todos vão fazer a cerimônia

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Quando uma pessoa sonha com um
morto, é porque o parente falecido está
chamando essa pessoa para o mundo
dos mortos? E quando ela está doente, é
porque ela está querendo ir também?

É. Faz religião para esse também. Pajé faz. E
aquela pessoa, ele tem religião e os parentes
já sonham com ele. Aí fica doente. Pajé vem e
faz canto de religião dele e fala alguma coisa
para aquele que está doente. Manda a pessoa
morta não ficar atentando. Fuma fumo. Está
tirando pessoa morta que faz adoecer.

Tik yõg appenãhã na’ah

Etiologia da
doença

S onho com falecido
S onho relacionado
a ritual (yãmĩyxop)

Pajé faz remédio do mato. E sempre vai ver
se o doente melhorou, se está recuperando.
Assim que sarar, o pajé já diminui mais. Pajé
é tipo médico. O pajé vai perguntar para o
doente que ritual ele vai querer fazer. Ele faz
o ritual do sonho que o doente sonhou. E faz
outros rituais também. Faz vários rituais.

Yãmĩy

Comida no ritual
C anto, dança
no ritual
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Vocês podiam falar um pouco dos yãmĩy?

Yãmĩy

Tipologia bons e maus
C anto

R itual Compadre
e Comadre
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Yãmĩy, nós estamos chegando. Nós estamos
contando história de yãmĩy, religião. Tem
muito tipo de religião. Tem Kotkuphi, várias
religiões; tem Xũnĩm. Tem religião de
mandioca, de papagaio, de morcego, de folha,
cigarra… Esses religiões todos curam nossas
doenças. Assim, tem casa de religião, kuxex.
Nós temos, na aldeia, a kuxex. Tem religião
para o dia certo, para a hora certa. É de manhã
cedo, todos se ajuntam na casa de religião. Aí
religião canta. Algum religião. À tarde, quatro
horas e todos os homens entram e ficam juntos
com o pajé. Outro religião canta. Xũnĩm canta
de noite, Mõgmõka canta de noite, Kotkuphi
canta de noite. Yãmĩy canta de noite, religião
de mico canta de manhã cedo também: quatro
horas começa a cantar. Todas as mulheres já
sabem que mico vai pedir comida. Mulher fica
escutando e levanta e faz comida até cinco
horas. Então, cada mulher leva comida para
mico. A esposa de Pinheiro é minha comadre. E
a filha dele é minha comadre. Minha comadre
vai levar comida para mim e a comadre dele vai
levar comida para Pinheiro levar para religião.
E depois leva e dá comida para a comadre
dele. Quando adoece, está querendo fazer
festa mesmo, aí cada mulher pinta o rosto de
vermelho de um lado e do outro lado pinta de
preto. É ritual. E todos os homens que ficam na
kuxex ficam pintando e as mulheres também
ficam pintando a cara. Na hora de cantar, os
homens já saíram da kuxex para perto da casa

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

do mãmpuk (comida de peixe
cozido) e cantar novamente até
tirar o mal do doente. Ele fica
curado então, mas os yãmĩy
do doente irão cantar na casa
de religião. No outro dia, vão
cozinhar para ele. E ele ficará
completamente curado. Nossos
yãmĩy são muito fortes. Os cantos deles nos fortalecem. Nós
não podemos esquecer disso.

Ãyõnkup ax ãxape xok hã
nũyta ãpakut. Paxĩy? Yũmũg
xape xakix hu yũmũg
yõnkumãhã ũnũn ax nũy
ãyĩka tu mõh ĩhã nõ yõnkup
payã a nom max hup yõn
mãm tup ah a xa yãy ũm
mũg putup ah xip apa kunãm
tup ah ha tapip ũkumuk
ãyõnkumã ax ĩhã ãpakut payã
kama yũmũg kaok nõmhã
yõnkup nũype paye xop pu
xuktux ax nõmhã yõnkup
pu xatu heya ĩhã ãhitup xi
yã kama hemẽn mĩy ax hãm
hipak yõg ha xo’op nũyta
ãhitup xi yã kama xate tu yãy
nõg tamã ax nũy ãhitup.
Você vai sonhar com os mortos
e então vai ficar doente. Será
por quê? Nossos parentes
mortos nos fazem sonhar. Eles
vêm para perto de você e você
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então vai sonhar com eles. Mas
se eles forem bons, não vão
fazer você sonhar com eles. Eles
não vão aparecer para você.
Mas, se forem maus, eles vão fazer você sonhar. Então você vai
adoecer. Você precisa lembrar
daquilo com que sonhou para
poder contar para os pajés. Eles
então vão olhar por você. Então
você irá sarar. Eles vão também
fazer remédio da floresta para
você tomar. E depois disso
você ficará bom. Você terá
que ficar de repouso primeiro
para sarar completamente.

Yãmĩyxop ah xohi te
hãm pakut xut ‘ah.
Yãm xet Xũnĩm kõmãyxop yã
kama tute tikmũ’ũn pu yãy
hã xape mĩy ‘ũn puxi tihi xi
‘ũn yãyyõg kõmãg xinã xi tik
yãy yõg kõmãg xinã xi kama
tu nũ paptup nũy kute pu’ũn
tipi yãy yõg kõnãg humõghu
pip tu. Ãti huktex hu yãy kux
mũh yita pip tu yãy kux mũg.
Não são todos os espíritos que
tiram a doença, só o Xũnĩm que
tira. E também o Kõmãyxop
(compadre e comadre) fazem
para a pessoa. É o espírito que
faz o compadre e a comadre continuarem unidos, faz
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e cantam. As mulheres furam um buraquinho
na casa, porque a casa é feita de palha, e vêem
aonde está o compadre delas. São dois grupos.
De homem (compadre) e de mulher (comadre).
E cada mulher fica na frente do compadre dela.
Aí um grupo canta e, quando pára de cantar,
outro grupo canta. Eles param de cantar e
abaixam a mão. Mas esse religião é quando as
pessoas não estão doentes.
Cada mulher fica na frente do seu compadre.
O compadre, a gente considera como um
irmão, com respeito. Religião escolhe, desde
pequeno. Escolhe pela cor da pele. Se for mais
moreno, pinta na kuxex; se for mais claro,
pinta junto com as ũhex na casa de ũhex.
Os meninos homens. Se a comadre vê que o
compadre dela não veio pintar junto com ela,
aí ela tem que abrir um buraquinho na kuxex,
para ver aonde ele está.

meninas do amendoim

Esse ritual se chama Komãyxop. São duas
meninas que vêm. Elas são pegas no
amendoim, são dois espíritos. Pajé pegou
dentro da amendoinzeiro – uma roça de
amendoim. Aí, levam para a kuxex e pajé
pergunta por que elas comeram o amendoim
do pajé. Elas falam que elas são a comadre
e o compadre. Mas são duas meninas, dois
espíritos.

Etiologia das

R itual

Compadre, comadre

Yãmĩy das duas

doenças

Esse ritual pode-se fazer também quando se
está doente. Se um adulto adoecer e quiser,
esse ritual acontece. Então, essas duas
meninas precisam vir. Ficam sete meses.
E a gente planta roça para elas. Minha mãe
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plantou melancia, mas pode ser qualquer
roça. Aí ninguém mexe, é marcado.

Kuxex

Interdição da
entrada de mulheres
e crianças

Tratamento
Com canto
Com pajé
S onho como
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Tihik não está doente, mas religião ficou sem
cantar três dias, aí religião faz alguma coisa.
À noite, tihik está dormindo e vem sonho
para ele. Religião está cantando no sonho e,
quando tihik acorda, ele fica cansado assim…
Tihik fica muito mal e o parente fica junto na
casa com ele. Escuta tihik passando mal.
Então, parente vai à casa do pajé. E pajé vem.
Assim, se tihik adoecer; se sonhar com religião;
e levantar com o corpo ruim… primeira coisa,
ele vai para a kuxex, mas precisa lembrar do
sonho. Ele vai lá e fala com o pajé. Aí, religião
vai cantar na kuxex. E então ele vai parar de
sentir dor. Ele não fala com ninguém; fala só
com o pajé na kuxex. Kutok, se adoecer, a mãe
chama o pajé: faz o canto na casa mesmo.
Ũhex também, porque ela não pode entrar na
kuxex.
A primeira coisa, se tihik estiver com o corpo
ruim, ele levanta e vai para a kuxex. Mas ele
precisa lembrar o sonho que ele sonhou. Ele
fala para o pajé e vai cantar religião. Vai ter o
canto. Religião vai cantar na kuxex. E ele vai
parar de sentir dor no corpo. Ele só levanta e
vai para a kuxex, chega lá e fala para o pajé,
fala para religião o que ele está sentindo:
sentindo dor no corpo, porque ele sonhou.
Aí vai cantar religião. O adulto, ũpit, é assim
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para homens e mulheres (a
mulher tem o compadre e o
homem tem a comadre).
Então a comadre leva comida
para o compadre e o compadre
dá comida para a comadre.
Quando quer ir embora (para
terminar a festa), o compadre canta e a comadre dança
em frente dele. O compadre
coloca o braço na testa e a
comadre faz o mesmo.

Piet okpe Yaet tu pakut nũy
ãte hamũn xupak putup
Mõgmõka pu xape xop tu
ãmuh Mõgmõka pu ãpãx pũ
kopa yũm nũy pu mõy yã tu
xit Mõgmõka ãmuk mã puna
pum ã kux nũy ta xe kute,
nũy mõyyã tu kuxpu kama tu
hitup. Piet xi Yaet ‘ũpakut’ax
puh xape xop tuh yãmĩyxop
pute xopmã puk teh ãmnĩy
3 tikoyuk hãktex ax Xũnĩm
Kuxex ũkopa xip ax, yãmĩy
kumuk puh Xũnĩm kopa xut
puh mõh, xunĩm texut ha
hitup. Nõm pakut yãmĩyxop
takxop te penã ax nũy
yãmĩyxop mũtix penã. Nũyxut
ũpakut kumuk pu tuh hitup
nũy tu mõh ũxape xop pet tu
xi tu hãm kupi xi mãmxuh.
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Se o Pinheiro ou o Isael ficam
doentes, eles vão querer ouvir
os cantos de seus espíritos:
Mõgmõka (gavião). O pai e
a mãe fazem comida para
o espírito. Aquele que está
doente fica no meio enquanto
todos cantam, até a comida
ficar pronta. Depois todos
comem junto com o espírito e
cura a doença. Fica saudável.

Õm pakut ax tikmũ’ũn puxi
õm mõh paye ha nũy xanã
punũ nõm pakut ha nũy
penã nũyta ta tu xape xop
xanã pu moh tik xohite koat
nũyta paye mõh puxi nõm
hã heyah nõm pakut tu nũy
kohok gõy hã yã xeka nũ
yûm nũyta yĩkopit pu yãy
yõnkup ax ãgtux nõm xop
hã yõnkup hu pakut yãmĩy
kumuk xophã hã yõnkup xi
xape xakix xop hãmtup nõy
ĩhã tu max tõg nãg nũy mõy
yã tu hitup ka’ok paye tute
ãyĩ kopit ax xixtex ax nũy ‘ã
pakut kumuk xut Ĩhã ‘ ãhitup.
Quando um tikmũ’ũn está
doente, ele vai ao pajé para
pedir a ele para olhar pela sua
saúde. Então o pajé e quatro
homens pedem pelo doente e o pajé passa fumaça no
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já o kutok não. Se kutok adoeceu, a gente vai
chamar o pajé, porque ele é pequeno, não
sabe falar; ũhex também não tem como ir
para kuxex, porque mulher não entra lá. Por
isso é na casa mesmo. Mulher não pode entrar
na kuxex.

Tihik foi na casa do pajé, então, pajé está
vindo e chama outras pessoas, outros tihik,
quatro, cinco tihik para ajudar. Está de noite,
meia-noite, uma hora da manhã. Pajé pega
fumo, enrola com palha e acende o fumo. O
doente está deitado. O pajé fuma o fumo para
passar no corpo dele. Pergunta o que ele está
sentindo. E passa a fumaça de fumo. Falando
alguma coisa para quem está sonhando,
passando mal, passa a fumaça de fumo: passa
no rosto, no braço, na perna, em todo o corpo.
O pajé pergunta… pergunta o que ele sonhou.
Depois de passar o fumo no corpo, pergunta:
“O que está sentindo?” O doente responde:
“Estou sonhando religião.” E pajé fala: “E o
canto dele, como cantou?” Ele canta para o
pajé. Então, o pajé fala: “Esse religião é muito
ruim. Está querendo comer alguma coisa”.
Depois de três dias sem comer, ele faz o tihik
adoecer. O pajé canta, canta igual à pessoa que
está sonhando… Canta, e aquele que está
sonhando, passando mal, já está melhorando.
O pajé pára o canto e passa de novo a fumaça
de fumo. Passa de novo para que o espírito
ruim não fique perto. Tem cheiro de fumaça,

Tratamento
Fumo

Etiologia das
doenças

S onho relacionado
a ritual (yãmĩyxop)

Tratamento
Com pajé

S onho
Com canto
Com fumo
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de fumo, no corpo dele. E com fumaça de fumo
o espírito não vai no corpo dele.
Fumaça espanta?

É.
Tratamento

D oenças de mulheres
e crianças

S onho

Com cobra
R ecordação do
sonho para o
tratamento

Kohok (folha
de tabaco)

Nós, as mulheres, também somos assim, a
mesma coisa. Se nós sonhamos, a gente faz
a mesma coisa que tihik. Mas para kutok já
é menos, porque ele não fala. Para adulto é
muito, muito canto ritual.
Sonhar com cobra é ruim. Se sonhar com
cobra, adoece mais rápido. Cobra é espírito
ruim. Sonhar com cobra que mordeu…
Também kutok, criança, eles não sabem
contar o sonho deles. Mas a mãe, o pai contam
o sonho, o que eles sonharam. Porque o pajé
fala que o sonho da mãe e do pai passa para
o kutok. Então, de manhã, o pajé chama a
pessoa que estava com a criança de noite.
Vem e pergunta de novo.

Uso para tratamento
de picada de cobra

Tratamento
Com pajé

Yãmĩy

Comida no ritual
Papel da mulher
na preparação
da comida

C anto no ritual
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De manhã, o pajé chama a pessoa que estava
com a criança de noite e pergunta: “Como
é que está?” – “Eu estou bom, não sonho
mais.”
Também o pajé manda as mulheres fazer
comida e levar onde tem doença, onde está
a pessoa doente. Cada mulher leva a comida
e deixa ao pé do doente. A esposa de quem
está doente faz comida. Um panelão. E cada
homem vem rezando. Outra noite, vêm

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

doente e pede para o doente
contar o sonho que teve. Então
o doente conta o sonho que
teve com os yãmĩy maus.
No outro dia o doente fica
melhor e o pajé diz para
ele: “Eu tirei a sua doença e
agora você está curado”.

Kohok
Kohok yã hẽmen yãhãm
pakut xohi pu max.
Kãyã te ãmtop ĩhã kuyõnâ
nũy tomã xi ãmtop ax tu
nõ mũn nũy nõ kĩy pu kãyã
koxuk tu xok nũy tu xũĩy ok
nãk. Puxi xape xopta tu yãytu
nũ nãy nũy xe tothã. Yãy nõ
ã nûy gõyã nũy nõ nũ yũm
nũyta ta tu kute yãmĩyxop
kutex ax hã pu hãm xip ĩhã
ũyog yãmĩyxop kute Kuxex
kopa pu xupax nũyta tu
hitup.

Folha de tabaco
É remédio. Serve para todos os tipos de doença.
Quando a cobra morde tihik,
pega a folha, corta, esfarela e
faz uma bolinha. Molha um
pouco. E engole. Faz outra
bolinha e amarra em cima
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da picada de cobra.
Isso mata o espírito da cobra.
Junta o pajé com os parentes e faz o cigarro. Acende e
fuma. E vai passando fumaça
no corpo do doente: sopra
fumaça nas mãos e esfrega
no doente. Canta yãmĩy.
Depois o yãmĩy do
doente canta na kuxex.
Ele escuta e melhora.

Hãmtup puxi paye yãy yõg
tik xanã nũy yĩkopit nãm
tu hãmxomãhã nũy yã
max xax pu yãy ‘ãgtux nũy
yãg max pu puxi hu ‘ãmai
yũmũ tu hãm xomã nõmte
yõn kumã pu ‘ãmũ pu.
Pena huno yĩyxih hũ xaxok
‘ũpakut kama nũyta tu hitup.
Quando é de manhã o pajé
chama os homens da aldeia
dele e pergunta ao doente
como ele está. O doente fala
que está bom. O pajé fala:
“Você melhorou. Está bem.
Então vamos fazer comida
para o espírito que o curou.”
O doente vê o espírito e fica feliz,
esquece a doença e melhora.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

mais pessoas: mulheres, homens vêm com
comida; cada um com um prato de comida,
para o doente ver e esquecer o sonho dele;
todo mundo fica rindo, comendo, brincando.
Assim, quem está doente esquece a doença.
Depois que termina a comida, começa o canto.
Outras comidas, que as mulheres levam, são
deixadas na kuxex. Canta, canta, canta até
terminar o canto. E levam a comida para a
kuxex. Aí, religião come e não pode mais fazer
coisa ruim. Assim religião cura a doença.
No outro dia, a esposa do doente faz comida,
e religião canta na casa dele, quando a comida
fica pronta. Aquele religião, que faz doença
para a pessoa, fica cantando. Faz-se muita
comida e todos os homens ficam na kuxex.
Levam comida para a kuxex e distribuem
para cada homem. Depois, aquela doença
vai sair da casa do doente e ficar brava. Fica
dançando fora de casa com os homens e com
mulher. Religião dança e brinca. O doente
fica olhando o que religião faz. Ele esquece
a doença. Religião tira a doença dele. Já está
melhorando.
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Tratamento

Comida de yãmĩy

Yãmĩy

Papel da mulher
na preparação
da comida

Comida no ritual
C anto, dança e
brincadeira no ritual

As mulheres levam a comida onde está o
doente. Porque nós, ũhex, levamos comida
onde está o doente; porque o pajé deixa lá
uma mesa para colocar a comida. É que ele
vai para a kuxex.
Cada mulher leva a comida. E o pajé sabe de
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Yãmĩyhex

Comida no ritual
C anto no ritual
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quem é aquela comida, quem levou. Porque
cada mulher tem seu yãmĩyhex. E, no outro
dia, as vasilhas que a gente levou ficam
direitinho para o dono pegar.
Cada yãmĩyhex tem seu canto diferente. Podem
ser trinta ou quarenta mulheres, mas o pajé
sabe de quem é cada comida. A comida pode
ser a mesma, mas o prato de cada é diferente.
Depois que termina tudo – o canto –; depois
que as ũhex saem, para religião tirar o espírito
ruim daquele doente; aí, os tihik, os homens,
vão todos para a kuxex. Então, vêm dois
tihik, dois homens e pegam essas comidas e
entregam para o doente, para ver o que ele vai
querer. Ajunta aquela mesa toda: coloca para o
doente escolher um prato de comida. Ele come
tudo e sara. E também, a primeira comida
do tacho grande, que é para todo mundo, é
servida primeiro para aquele doente.

Yãmĩy

Comida no ritual

Por exemplo, você levou a comida lá
e todo mundo também levou a comida para o doente, mas ele escolheu a
comida que você fez. Isso é bom você?
Quando o doente escolhe a sua comida,
acontece alguma coisa? Acontece alguma coisa para sua casa?

Não. É sempre a sorte. Por isso, quando tihik está
doente, eu falo assim: “Vou fazer uma mandioca
com peixe, porque tihik, quando está doente,
ele sente mais vontade de comer mandioca
com peixe”. Outro fala assim: “Eu vou fazer uma
banana com peixe”. É a sorte, a sorte também.
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Mõg tu yã mĩy xop yõg
hãm ax puk te ha xate
nõm mĩy putup nã xet tu
nũy ta yakuyã kamoh.
Yã mĩy ku muk xop hã
yõnkuup puxi ãmĩyxonõm
max nõãh ĩhã ãhitup nũy
xip ĩhãm te xomã yãmĩyxop
xate nõm hã õnkup nũyta
yã max mõh ku mak.
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Você vai fazer comida para o
espírito com o qual você sonha.
Cada mulher vai dar comida
para o espírito e dançar com
ele. O espírito pega a comida
da mulher e sai. Outra mulher vem por trás e toma a
comida do espírito. Ele volta
e corre atrás dela. Agarra-a
e faz brincadeiras com ela.
Você vai fazer comida para o
espírito com o qual você sonha.
Cada mulher vai dar comida
para o espírito e dançar com
ele. O espírito pega a comida
da mulher e sai. Outra mulher vem por trás e toma a
comida do espírito. Ele volta
e corre atrás dela. Agarra-a
e faz brincadeiras com ela.

Mĩmtut tu pakut pu paye
penã, payã ‘ap hitup hok.
Puxi nõmhã mõgã notot
ha pu otot penã payã kaxĩy
puxi put pu nũnã pu tatu.
Hãmxopmã xexka puxi
tu hitup, nõmhã ‘ũka’ok
yãmĩyxop hãm pakut pu.
Uma pessoa fica doente. É
o primeiro que o pajé vai
chamar para cantar. Se o
doente não melhorar com o
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Porque aquele prato de comida é um prato de
comida que ele sente vontade de comer. Por isso
cada casa deve fazer do seu jeito. Cada qual faz
do seu jeito. Porque, talvez, aquele doente não
vai sentir vontade daquela comida, vai sentir
vontade de outra. Ele fala assim: “Estou com
vontade de comer esta comida aqui”. E pega
aquela comida ali. É sorte também da pessoa.

Acontece precisar de ir ao Centro de
Saúde mesmo depois de ter feito o ritual
de cura com religião?

Não. Doença de religião cura com religião.
Eles não entendem nossa tradição. Primeiro,
eles querem levar nosso pessoal doente para o
hospital. E não deixam fazer ritual. Quando nós
adoecemos, a primeira coisa que a gente quer
fazer é nosso ritual. Porque eles não querem
respeitar nossa tradição, porque várias vezes
acontece isso. Eu mesma já perdi meu ritual,
porque eles não quiseram entender. Porque nós,
tikmũ’ũn, temos nosso espaço para isso; porque
nosso ritual cura mesmo; porque tem muito tihik
que não tomou nenhum medicamento e sarou
na aldeia com o ritual da gente, não precisou
levar no hospital. O pessoal da FUNASA não
entende, não tem fé em nosso ritual.

Tratamento
Prioridade da

medicina tradicional
indígena

Mesmo quando tihik não quer. É porque tem
a marcação, a consulta marcada. Eles ficam
dizendo: “Tem a marcação; tem a marcação”.
Então, tikmũ’ũn precisam assumir isso. Mas
não são os técnicos de enfermagem, é o
pessoal da FUNASA. A gente pede para liberar
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Tratamento
Prioridade da

medicina tradicional
indígena

Xokyãm
(lagartixa)

Uso no tratamento
de sarampo

Parto cesáreo
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o doente, para que a gente possa fazer nosso
ritual, mas eles não aceitam, não liberam.
Sempre acontece isso. Se a gente pede para
levar o doente, eles pedem para assinar um
documento. Então, para levar nosso doente,
nós precisamos assumir isso.

pajé, leva para o hospital.

Eles não entendem nossa tradição, não têm fé
em nosso ritual.

Xokyãm

A minha menina mesmo, a Jupira, desmaiou
e ficou mortinha. Mas não precisou de levar
ao hospital, porque foi, primeiramente Deus e,
segundo, nosso ritual que curou minha filha.
Quando ela estava pequenininha, tinha sete
meses, o pajé, pai de Pinheiro, juntou tihik e
fez ritual para ela. Ela sarou.
As parteiras, minha mãe e as agentes de saúde
estão reclamando, para que as meninas novas
possam acompanhar o pré-natal direitinho em
Governador Valadares. Mas, quando elas chegam
lá, eles querem fazer cesária. Só que para tikmũ’ũn
não existe isso. Tem muitos tikmũ’ũn que aceitam,
mas tem muitos também que não aceitam.
Então, neste livro da saúde, a gente precisa colocar
tudo, aquilo que a gente não quer e que não aceita.
Por isso minha mãe diz que não pode, que precisa
esperar. Porque o médico recebe outras mulheres,
brancas, e a índia fica ocupando o lugar. Aí eles não
têm paciência e querem fazer cesária nas meninas.
Mas, para tikmũ’ũn, se for assim, pode deixar que
nós preferimos ganhar neném na nossa aldeia
mesmo. Porque se os tikmũ’ũn não morreram
antigamente, quando ganhavam neném na aldeia
mesmo, então, não morrem mais não.
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‘Ũmai hãmpakut pu. Xanãm
te ‘ãgtok mũg hata xohxax
nũy ‘ũm putex nũy put nũ
nũy kutet kõnãg hã, pu tu
puk hata yĩn mõy nũy xõn
nũyta ũhep pux nũy yũm
putu xuxi ĩhã nõmhã tu
xo’op mã ãgtok pu. Puxi tu
nõg xanãm nũytu hitup.

L agartixa
A lagartixa é boa para sarampo. Primeiro você procura a
lagartixa e a mata para cozinhála com água. Depois de cozida,
tire a lagartixa e deixe o caldo
esfriar. Quando estiver frio,
dê para a sua criança tomar.
Pronto, assim acaba o sarampo.
Ele (seu filho) estará curado.

Ũgtok put putup
A criança quer nascer
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Ũgtok put putup xuihá
A criança quer nascer no capim
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Ũgtok put mĩmtut kopa
A criança nasceu dentro da casa
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Ũxukux te nũyũm kuyãn mũnha
A avó passa a fumaça quente

93

Ũmtox xũĩy xeka
A cabeça dói muito
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Ũgtok pakut ha notot te yãg putup
A doutora dá injeção na criança doente

95

Hãmkumĩm xi xui
G uiné e capim

Kõnãg kox
R io
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‘Ũ tixtu yiax nõg ũxetut mũtix tu tat xok
Acabou o resguardo dos dois e eles foram banhar

‘Ũ tixtu yiax nõg tu kukxatinãg kotxix
Acabou o resguardo dos dois e eles mastigam jaborandi
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Ũxapuk hãmãm
Eles se aquecem sentados
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H em Ẽ n xak ũgtok pu
Procurando remédio para a criança
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N ũhũ, ũyiax xop xit, ax: mãhãm , xokxúuk , xokakak
E stes são os alimentos do resgurdo: peixe, ovo, galinha
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Ũgtok xex tuta tutxap
D eixa a criança para fazer bolsa

101

G uiné 			

102

cobra 				

fumo

Ũpakut ha paye xop te ta tuk tex yãmĩyxop kutex , ax hã
O s pajés cantam para o doente o canto de ritual

103

104

K ãyã tep top ha tu h Ẽ m Ẽ n mĩy
Fazendo remédio para picada de cobra
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106

Ũn te kuxak kuk top hemãhã
Ela tira a gordura da capivara

107

108

Ũgtok pu kuxAk kuk topHep xo’op MãHã
Ela dá o ólEo dE Capivara para a filHa bEbEr

109

110

Xũnĩm xatix
D ois espíritos de morcego

111

Kopkuphi yõg kãyã - kãyã kumuk kix
Cobra coral mata cobra ruim
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E já aconteceu o contrário: não curar com
o ritual e precisar de levar para o hospital?

Tihik, ũhũn xi kakxop ũpakut
ax pu xape penã nũy yãy
tu nũxoh tikmũ’ũn tatu
yãmĩyxop pu te xop mã hã
mãxap apne tu putu hitup
hok puxi mõgã, oxpitap tu
notot ha puxep tuh hitup
hok puxi putpu nũnã nũy
xehãm xopmã tu xi tu
hemẽn mĩh hãm hipak yõg
xi yãmĩyxop te hãmyãg penã
nũy xaxyut hu kama nõ yĩyxi,
hu xaxok tu pakut kama.
Os homens, mulheres e
crianças ficam doentes. Ficam
fracos, de olhos fechados. Os
homens se juntam sozinhos, as

Quando tihik está doente na aldeia e não
está sonhando, mas começa a sentir dor, dói
o corpo, dói tudo, ele não agüenta andar,
não agüenta levantar e vomita, tem diarréia,
aí, leva primeiro ao hospital. Ele não está
sonhando nada de religião, então, leva
primeiro ao hospital. O enfermeiro ou o doutor
olha e fala assim: “Ele vai internar”. E interna
no hospital. Dá remédio todo dia, mas tihik não
consegue melhorar dentro do hospital. Então,
ele está dentro do hospital e começa a sonhar
com algum canto de religião. Não conseguiu
melhorar tomando remédio de hospital.
O pai, a mãe, o irmão, o parente começam
a conversar com o enfermeiro, pedem para
mandar um carro buscar o doente. O carro
chega no hospital, e os tikmũ’ũn conversam
com o doutor para tirar o doente do hospital
e levar para a aldeia, para fazer religião.
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Tratamento
M edicina de branco
como segunda opção

Tratamento
Preferência pela
medicina tradicional
indígena
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Então, levam o doente e fazem religião para
ele. Agora ele já escuta religião cantar. Faz-se
comida. E ele vê religião comendo a comida
e escuta religião cantando. Assim já consegue
melhorar. Religião cura doença. Religião é
forte.

Tratamento
Preferência pela
medicina tradicional
indígena

Quando a gente está com diarréia, com vômito,
leva para o hospital. Chega no hospital e fica
internado, mas não melhora. Parece que existe
alguma coisa na garganta, no estômago, que
não pede nada para comer. Não pede nada,
não dá vontade de comer nada. É religião
que está aqui. No peito. Dentro do coração.
Aí precisa trazer para a aldeia e fazer ritual.
Porque isso já aconteceu comigo. Parecia que
estava abafado, dentro. Não dava vontade de
comer. Dava tontura também. Eu fiquei com
isso, com anemia no sangue também, porque
a pessoa não come nada. Aí nós fazemos
ritual. Eu fiz o ritual e sarei.
E conseguiram tirar você do hospital?
Conseguiram tirar você do posto? Você
foi para a CASAI?

Totmax nãg
(melão - desão - caetano)
Uso no tratamento
da diarréia aguda

Fui para a CASAI. Ficamos uns dois meses,
lá no DSEI. Fiz todos os exames, mas não
descobriram o que eu estava sentindo. Não
sabiam o que eu estava sentindo. E me dava
tontura, eu caía no chão. Aí eu voltei para
minha aldeia.
E eles liberaram você?

Falaram: “Não, não pode ir. Deve tomar mais
medicamento. Precisa ir lá ao DSEI.” Na
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mulheres ficam longe com as
crianças. Os homens ficam com
o doente. Fumam e esfregam
a fumaça no doente. Quando
o doente abre o olho é porque
já está melhorando. O doente
começa a falar. Aí se faz a comida para o espírito. E dança-se.
Assim acaba de melhorar.

Totmax nãg
Totmax nãg xit yã hemẽn
max hãmpakut pu max
kakxop pakut ax nũy tu yõg
mĩy xi tu xakuk nũyta tu
pũ’ũgnãg puxi tak ha mõh
nũymõy nũypop nũ mimtut
ha nũypi nûy taktet tu
pukpex tu konop puha nũy
xuxinãg xi yĩmũ ãmot pep
kutinãg nũyta nõpi xi tu xo’op
mãgtinãg puxi tu hitupnũy
tu kaok.

Melão-de-são-caetano
O melão-de-são-caetano é um
remédio bom para doenças. A
criança e o adulto vão ficar
doentes, então, vomitam e

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

ficam com diarréia e ficam
fraquinhos. Então o pai vai
tirar e trazer (o melão-desão-caetano) para casa para
lavar e cozinhar. Esquenta e
ferve. Tira para esfriar e põe por
cima um pouco de sal. Lava
a criança (com o caldo) e dá
a ela um pouco para beber.
Então ela fica curada e forte.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

época, era outro administrador que estava
lá. Eu falei: “Não, não, vamos embora”. Eu fui
para minha aldeia. Fiz meu ritual, lá perto do
pessoal do Pradinho. Prepararam a comida
para mim. Religião veio, pegou comida de
meu compadre, da mulher de meu compadre,
levou para a kuxex. O pajé conversou com
religião e entregou esse prato de comida.
Yãmĩy. Religião passou para Isael esse prato
de comida. Religião veio, yãmĩy veio gritando;
pegou prato de comida; levou para a kuxex,
mandioca dend’água, morotó de taquara, de
bambu. E levou para a kuxex. E meu compadre
falou assim para religião e para o pajé: “Manda
para a comadre que está doente lá na casa dela”.
Ele passou para Isael e trouxe essa mandioca
dend’água para mim. Para minha casa. Eu
comi esse morotó com mandioca dend’água,
última comida que eu comi naquele dia. Eu
sarei. Não me deu tontura mais. Parece que
aquele óleo do morotó limpou meu estômago
todinho. Eu sarei.
E não é o pajé que fala a comida que
deve fazer para sarar?

Não.

Tik yõg appenãhã na’ah

Yãmĩy
Como tratamento
Comida no ritual

Tratamento
Comida de yãmĩy

Seu compadre é que sabia…

Não, não é meu compadre que sabia. Porque…
Você foi quem escolheu a comida…

Religião veio gritando, pegou a comida
daquele meu compadre, da minha comadre
– da mulher do meu compadre. Aí, levou
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Yãmĩy
Como tratamento
Comida no ritual

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
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para a kuxex. Meu compadre falou assim…
Porque, quando eles levam para a kuxex, os
pajés que dão para cada pai... Pai de… Isael é
pai, Pinheiro é pai… Aí, meu compadre falou
assim: “Dê esse prato de comida, que vem da
minha casa, para minha cunhada. Para a gente
ver se essa comida é sagrada”. Porque religião
foi e apanhou; trouxe; entrou dentro da kuxex.
É sagrado, saiu sagrado. Trouxe para minha
casa; eu comi; eu sarei.

Ã mxũg yõg kup

Mas esse ritual que você fez, nesse dia em
que você sarou, era o ritual do compadre
e comadre?

Ã mxũg yõg
kup (tiririca)
Uso para tratamento
de diarréia aguda

Yãmĩy
Como tratamento

Não. Mas mesmo quando não tem ritual
para compadre e comadre, a gente chama de
compadre e comadre. Sempre a gente chama.
E, se um está doente, religião vem e pega
minha comida e leva para a kuxex… se tiver
meu compadre lá, religião leva, da minha casa,
a comida e entrega para ele. Porque a comida
é para ele. A gente precisa entregar para ele.
Se não tiver, vai para o pajé. A comida vai para
o pajé, se eu não tiver compadre.
E seu compadre é sempre o mesmo desde pequeno?

Desde pequeno. Desde que mandou religião
dar comida da casa dele… é sempre… ele
cresceu junto comigo. Desde pequenininho,
eu pegava na mão dele… nós, quando
tínhamos ritual, terminava compadre e
comadre; nós pegávamos na mão um do
outro… sempre, direto. Aí, naquele dia, eu
sarei. Fui recuperando, recuperando… eu já
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Ãmxũg kup tep pu max?
Kõnãgkux tu pip ãmxũg
kup ‘ah hãm pakut nõy pu
max ‘ah, yãmxet hãmtex
xũĩy pu max kõnãgkux tu
mõh nũyta xut, nũy pax nũ
nũy kutet ‘ũyĩm xatit, putu
puk, ha mõxa pi, nũy yũm
putu xuxi puxi nõmhã xo’op
nũyta ãtex max ãhitup.

Tiririca
A tiririca é boa para quê?
Para que serve a tiririca? A
tiririca fica na água. Ela não é
boa para outra doença, é boa
apenas para dor de barriga. Para
tirá-la é necessário ir ao brejo
arrancá-la para cozinhar a raiz.
Quando ferver, deve-se coá-la e
deixar esfriar. Depois é só tomar
e a sua barriga estará curada.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã
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M ĩta kõnõnkup

estava vendo. Antes minha vista escurecia.
Minha vista parou de escurecer.

Mĩta kõnõnkup xax tep pu
max?

Mas dessa vez você não sonhou com
religião…

Mĩta kõnõnkup xax ãxũĩy nãm
nũyta ha mõg nũy um xax
koxo nũy popta nu mĩmtut
ha nũy mĩkax hã kuhut nũyta
pi nũy tak tet nũy konop ĩhã
ha nũy kanẽy nõy um hã
xuxinã nũy um pux nũyta yãy
yũm nũy hãm xip ĩhã xo’op
putu kox ĩhã ã xũĩy nõg hu
xep ã xũĩy nãm putup ah.

C asca do jatobá
A casca do jatobá é
boa para quê?
A casca do pé de jatobá é boa
para todas as dores. Para usá-la,
vá tirar um pouco de casca e
traga para casa. Pique a casca
com a faca e depois as lave. Em
seguida, ponha para cozinhar
até ferver. Tire do fogo e passe
para outra vasilha e deixe esfriar. Beba um pouco e guarde
o resto para beber depois. Vá
tomando até acabar. Então a
sua dor acaba e não volta mais.

Tik yõg appenãhã na’ah

Sonhei. Teve religião para mim. Esse religião
que é do yãmĩy. Yãmĩy. Chama yãmĩy.
Então, é diferente. Yãmĩy é religião.

Todos. Todos chamam: xop é todo; yãmĩy é
religião; todo religião é yãmĩyxop. Existem dois
yãmĩy: Yãmĩy Xoxhãytex e Yãmĩy Hemex. Dois
yãmĩy. Esse yãmĩy, que pegou comida para
Isael mandar para mim, foi Yãmĩy Xoxhãytex.
Eu sonhei com esse religião e esse religião veio
e ficou… Quando ele vem, o yãmĩy que Xũnĩm
traz para mim adora morotó, eles descobrem
onde tem morotó e trazem. É isso.

M ĩta kõnõnkup
(casca do jatobá)
Uso como analgésico
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M ĩxux kepkox ponok
Mĩxux kepkox ponok
tep pu max?
Mĩxux kepkox ponok ãxakuk
nũyta ha mõg nũy um xut
nũy paxta nu mĩm tut ha nũy
pix nũyta mĩkax hã xutxo
nũyta kõnãg um tat nũyta
yĩmũpep nũynõ nohot nũy
ta kuphi mõy nũyta nõmhã
xoop puxi ãxakuk tu nõ ĩhã
amai a xep ãxakuk putup ah.
Nũhũ ũgmũyõg hemẽn yã
max tãmnãg hãm xakukpu.

Mĩxux kepkox
ponok (tipo de raiz)
Uso para tratamento
de diarréia aguda

Tipo de raiz
Tratamento
Preferência pela
medicina tradicional
indígena

O mĩxux kepkox ponok (tipo
de raiz) é bom para quê?
Tem algum problema se o doente tomar
algum remédio de medicina de branco e,
depois, fizer yãmĩy?

Não, não pode. Se vai fazer yãmĩy, não pode
tomar remédio. Porque já está passando por
religião. Religião vai curar.
Eu não entendi. O contrário pode acontecer: fazer religião na aldeia, mas não
curar e, então, precisar de ir para o
hospital…

Porque é assim: ele não está sonhando, mas
começou a sentir dor, aí tira rápido de dentro
da aldeia para levar para o hospital. Ele não
está sonhando com religião.
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Você tem diarréia: então vai
tirá-la e trazê-la para casa.
Depois de lavar e raspá-la com
a faca, ponha a raspa na água
e misture. Em seguida, tire a
raspa e tome a água. Pronto,
a sua diarréia acaba e então
você fica bom. Sua diarréia
não vai voltar. Nosso remédio
é bom demais para diarréia.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

Yãmĩyxop tak nõm tex mũg
pakut xop hitup mãhã.
O pajé é o “Pai dos Espíritos”.
Todo homem que sabe os rituais é ajudante do pajé e pode
ajudar a tratar dos doentes.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Na aldeia, então, fica só quando está
sonhando com religião. Mas quando
só está doente, sem sonhar, vai para o
hospital?

Não está sonhando, mas está doente: tira
rápido para levar para o hospital. No hospital,
toma remédio e não consegue melhorar,
então, o parente vai conversar para tirá-lo de
dentro do hospital para a aldeia. Faz religião e
ele melhora.

Tik yõg appenãhã na’ah

Tratamento
Prioridade da
medicina tradicional
indígena

Mas se o remédio do mato não der certo,
se não curar?

Xuitutponok
Xuitutponok yã hemẽn.
Ãpakut ax nũy ãkopa ãxũĩy
nũyta mõy nũy pix nũy
tak tet nũy yĩmũ ãmmot
pẽnnãg nũyta xoop. Ha
ta nãtat xak putup hu ãm
mot um pepputupah.
Xuitutponok é um remédio.
Você fica doente, então você
fica dolorido por dentro.
Então tira para lavar. O pai cozinha e põe um pouquinho de sal
em cima e depois bebe. Se vai
banhar não precisa colocar sal.

Ele está tomando remédio do hospital e não
conseguiu melhorar. O pai e a mãe levam o
doente de volta para a aldeia, o pajé vai ao
mato tirar remédio e faz para ele, porque
religião cura.
Eu sarei. Fui ao hospital, voltei. Curei.
E se fizer cura com religião e não melhorar? Já aconteceu fazer cura com religião, não melhorar e ter que ir para o
hospital?

Xuitutponok
Uso como analgésico

Nunca aconteceu. Porque a gente mesmo, os
tikmũ’ũn ali mesmo sabem que estão doentes
por causa do sonho. Aqueles que estão
doentes sabem que precisam fazer ritual.
Agora, se eles vêem que não estão doente por
sonho, por ritual, eles vão para o hospital. O
doente fala assim: “Vou para o hospital.”
Então, tem doença que cura com ritual
(essa tem sempre sonho) e tem a doença que, quando não tem sonho, é de
outro tipo: cura com remédio de bran-
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co. Quando você foi para a CASAI, para
o DSEI, para o hospital, você não estava
sonhando, não é? Por isso você foi para
o hospital…

Kutahak
(cansanção)
Uso contra a
cefaléia e como
antipirético
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Foi. Aí, eu sonhei. Sonhei e voltei para minha
casa. Eu acho que nós, entre nós, a gente sabe.
Porque nós nascemos lá, nós sabemos a nossa
tradição. Se eu estou doente por uma coisa que
é do nosso ritual mesmo, eu vou saber que eu
estou doente por meu ritual mesmo. O médico
fala assim: “Não, você não está sentindo nada,
você não tem isso”. Tira uma chapa, tira outra,
tira outra… “Ah, você não tem nada”. E faz
os exames todos. Não descobre o que ele tem.
Então, o doente volta para sua aldeia, faz seu
ritual. Assim nós saramos.

Kutahak
Kutahak kama yã max
tikmũ’ũn putox xũĩy. Huta
mep huta nõh yãy kux muk
yĩta xuxi, ũmtox xi tikmũ’ũn
xax pukpex huta nõh yãy
xeka muk huta hitup.

C ansanção
Cansanção também é bom.
Quando a cabeça dos tikmũ’ũn
dói, então corta o cansanção e o passa na testa. Então
melhora a cabeça. Quando
o tikmũ’ũn tem febre, então
ele passa cansanção no corpo
todo e então fica curado.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

X ãnãmok pet
Xãnãmok pet tep pu max?
‘Ũmai ‘ãyĩmkox xũĩy pu
ĩmkox xũĩy nũyta putxoh nũy
kõnõnã nũy ‘ĩyhep hã pi nũy
nõputx kama pu hãmtup ĩhã
tu xuxi yãmxet pu max ‘ĩmkox
xũĩy pu kama penã nũy putuk
nũyta ayĩmkox xũĩy kama.

C asa de marimbondo
A casa de marimbondo é boa para quê?
Ela é boa para dor de ouvido.
Quando o ouvido dói, então
a casa é retirada moída e
dissolvida com saliva. A mistura
é passada junto ao ouvido (a
seu pé). No outro dia, a dor
acaba. Se mexer na casa de
marimbondo sem necessidade, então ela pode também
provocar dor de ouvido.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
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Qual tipo de doença não é da tradição
maxakali? Qual é a que tem mais?

Medicina de branco

Eu acho que é pressão alta, diabetes… que
nunca teve nos tikmũ’ũn, na vida dos tikmũ’ũn.
Agora está tendo. Umas pessoas estão com
pressão alta. Isso os tikmũ’ũn nunca sentiram;
câncer também, os tikmũ’ũn nunca tiveram
isso; ũhex nunca tinha tido câncer no útero,
nunca tinha morrido disso. Agora, morreram
três. É uma coisa muito difícil. É a “viveção”
junto com os brancos. Na cidade também.
E a gente tem muita preocupação com isso.
A minha preocupação é do povo se misturar
e pegar essas doenças que não são da nossa
aldeia. Minha avó conta que nunca aconteceu
isso: câncer no útero. Ũhex tinha dez, quinze
crianças… doze crianças… sempre teve mais
de dez. Minha avó conta. Agora é que está
acontecendo isso. Por culpa também de uma
coisa que os tikmũ’ũn nunca fabricaram: a
droga da cachaça. Acho que é isso.
E com as crianças? Qual o problema
maior, sem ser doença que cura com religião, outras doenças, quais são as mais
comuns?

Diabetes mellitus
como campo da

Hipertensão
arterial sistêmica
como campo da

Neoplasia de colo
uterino como
campo da

Etilismo como
campo da

Infecçoes respiratórias
da infância como
campo da

Desnutrição infantil
como campo da

Cardiopatias
congênitas como
campo da

X ãnãmok pet (casa
de marimbondo)
Uso na otalgia

Pneumonia… problema de coração… kutok
já está tendo. Kutok nunca sentiu isso antes.
A desnutrição também, nunca teve. Tikmũ’ũn
sempre tiveram neném, mas sempre eles
comiam o produto da terra deles mesmos.
Agora os tikmũ’ũn ficam asssim, compram
muitas coisas para as crianças, chupam
aquele… sacolé. É isso também.
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Ãnũũy
Ãnũũy yã hemẽn kakxop
puk ax kuxa pahã putu xũĩy.
Na língua maxakali como se diz pajé?

D oença /Saúde
Como conceitos
não excludentes

Escreve Yãmĩyxoptak.
Ũpakutoknãg é saúde.
Doença ou saúde?

Os dois. É “não está doente”.

Ãnũũy (lodo)
Uso para tratamento
de queimadura

Então é uma palavra só para dizer doença e saúde?

Aqui é doente: “ũpakut”; “oknãg” é não. Aí
está juntando: “Ũpakutoknãg” é saúde.

por fogo

Yãmĩyxop é religião.

Pajé, yãmĩyxoptak, é quem trata de nossa
doença. Ele sabe de tudo.

Yãmĩyxop é religião.
Yãmĩy é só o espírito. Yãmĩyxop é religião.

Tudo é religião. Mandioca tem religião; gavião
tem religião; papagaio tem religião; anta tem
religião; folha... tem religião de tudo. Yãmĩy é
espírito. Xop é tudo.
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Puxi tak ha mõh kõnãg tu
okpe tut nũy xut kõnãg kopa
nũy pax nũ mĩmtut ha nũy.
Kakxop puk ax tu yũm nũy nõ
kĩy putu xũxi mi ax xi tu xuxi
nõy mõy a’ok nũyta mĩxux
tõynãg xamoh nũy mep nũy
popnũ nũy kõyõy nũynõ
ku’uk pu mõy yã tu tap.

Lodo
O lodo é um remédio
para dor de queimadura,
de crianças, com fogo.
Então o pai vai até a água, ou a
mãe, para tirar (o lodo) de dentro da água para levá-lo para
casa para pôr na queimadura
da criança e fazer um curativo
com ele para melhorar a dor.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

Ũgmû yõg yãmĩyxop yã
ka’ok xẽ’ẽnãg ak mũ atep
xaxok putuo ah yãy yõg hãm
xomã’ax tãm nãg nõm tex
mũka’ok gãhã yãmĩyxop xi
kamak mũg pakut xop hitup
mãhã ũgmũ yõg yãmĩyxop
yãg nũ mũtix ũg yãyhi payã a
xatep penãm tup ah yĩha yã
tu te ãxe kopa xip hu ãpupi
hãm kumuk penãhã xi kama
tute ãyĩy ãpak’ax Kotkuphi,
Xũnĩm, Mõgmõka, Ãmãxux,
Mĩxux, nũxop yãmĩyxop
yãka’ok tãmnãg huk mũg
ka’ok gãhã pax puha mũn
hok yãmĩyxop yĩy mũg ũm
ka’ok putup ah payã ha
mũn tex mug ka’ok gãhã.
Nossos yãmĩy são muito
fortes. Nós não podemos nos
esquecer deles e das coisas
relacionadas a eles que nos
fortalecem. Os yãmĩy também
curam nossos doentes. Eles
estão sempre conosco, mas
não podemos vê-los. Eles ficam
nos cabelos e olham por nós.
Também escutam nossas vozes.
Kotkuphi, Xũnĩm, Mõgmõka,
Âmãxux, Mĩxux. Todos esses
são yãmĩy fortes e nos fortalecem. Se não houvesse nossos
rituais, nós não teríamos força.
São eles que nos dão força.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
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É o ritual também, não é? Em português,
chama-se ritual. Ritual é a dança, pintura, canto... todo mundo junto.

Porque esse todo é espírito de criança e dos
tikmũ’ũn que morrem. Quando morre, vem
o espírito para a kuxex. Tudo é espírito dos
tikmũ’ũn.

Yãmĩy
Com relação
a crianças ou
pessoas falecidas

Religião é quando está curando pessoa doente.
E cada religião canta um pedaço.
Esses todos são yãmĩyxop.

Mõgmõka é gavião; Kotkuphi é mandioca;
Putuxop é papagaio; Kõmãgxop é compadres;
Kõmãg é compadre; Ãmãxux é anta; Mihim
xux é folha de árvore; Teptakup é bananeira
(religião do macaco). Yãmxet: tem yãmĩy e tem
mulher de religião. E tem religião de mulher:
yãmxet. Xũnĩm é morcego. Xũnĩm.

Yãmĩy
Tipos nomes e
características

Cada religião tem seu pau diferente, mĩmãnãm,
com a pintura diferente.

Cada religião cura uma determinada
doença? Por exemplo, Xũnĩm, o morcego, cura qualquer doença ou uma
específica?

Por exemplo, o doente não está sonhando,
mas a dor é forte. Então, chama o pajé que
vai fazer religião para ele. Cada pedaço de
música, cada yãmĩy canta. Mõgmõka faz
duas músicas; Kotkuphi faz duas músicas;

Yãmĩy
Importância
do Xũnĩm
C anto no ritual
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Yãmĩy
C anto

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Putuxop faz duas músicas… Por fim, Xũnĩm:
a música de Xũnĩm, que canta no final, tira a
doença. Nessa ordem. Yãmĩy vem para poder
cantar e cada um canta um pedaço. Assim fica
completo. Vem Xũnĩm e tira doença, porque é
muito forte. Xũnĩm canta, pega a doença, tira,
vai na kuxex e fica lá. Outros yãmĩy vão cantar
e tirar doença também.
Xũnĩm é o último que canta para tirar o
espírito ruim. Xũnĩm canta na kuxex e chama
chuva também.

Yãmĩy
Tipos: usados no
tratamento ou não

Depois nós cantamos, depois que Mõgmõka já
começou. Pára. Outra música... Depois, duas
músicas: canta, canta. No final, Xũnĩm manda
a doença ir embora. Xũnĩm canta para tirar a
doença de espírito ruim, a doença de espírito
ruim que está fazendo sonhar e aí começa o
final: pega a doença de espírito ruim, leva
para a kuxex e manda embora.

Rafael, você passou uma lista dos yãmĩy
que ajudavam a curar as doenças:
Mõgmõka, Kotkuphi, Putuxop, Komãxop,
Xũnĩm e outros. Mas existe yãmĩy mẽõm,
por exemplo… A pergunta é: existe yãmĩy
que ajuda a curar doenças, e outros que
não ajudam a curar? Por exemplo, yãmĩy
mẽõm ajuda a curar?

Não.
Então, religião de bicho que não funcio-
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Yãmĩy yõg M ĩxux
Hu yu yux
Hu yu yux
Mĩxux teh ĩnũn
ĩxup hã ĩnũn
Yãmĩy teh ĩnũn
ĩnãkã ĩnũn
Mĩxux teh ĩnũn
ĩxup hã ĩnũn
Yãmĩy teh ĩnũn
ĩnãkã ĩnũn
Hu yu yux
Hu yu yux
Mĩxux teh ĩnũn
ĩxup hã ĩnũn
Yãmĩy teh ĩnũn
ĩnãkã ĩnũn
Mĩxux teh ĩnũn
ĩxup hã ĩnũn
Yãmĩy teh ĩnũn
ĩnãkã ĩnũn
Hu yu yux
Hu yu yux
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C anto da folha de

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

árvore

na para curar doenças, serve para outra
coisa? Como o gato, o veado, a onça, o
peixe… Peixe também não serve para
curar doença.

Hu yu yux
Hu yu yux

O pássaro e o quati também: esses bichos
todos não curam doenças. É assim.

A folha vem
Voando com
O Yãmĩy vem
Caindo com
A folha vem
Voando com
O Yãmĩy vem
Caindo com

Hu yu yux
Hu yu yux

A folha vem
Voando com
O Yãmĩy vem
Caindo com

Todas essas caças não servem para curar
doenças, mas tem ritual que apresenta o
jeito, que imita; tem pintura, a cor… por isso,
cada Xũnĩm tem seu… porque Xũnĩm é tudo,
porque imita: ele pega um canto de sol, um
canto de lua, um canto de estrela, um peixe,
jacaré, cavalo. Xũnĩm imita branco também;
imita quilombola…

Tik yõg appenãhã na’ah

Yãmĩy
Importância
do Xũnĩm

E também, nossa lei, nossa religião, não deixa
matar jacaré. Porque se matar paga multa
para Xũnĩm. Todos os jacarés que existem são
contados por ele, quantos jacarés existem, ele
sabe. Xũnĩm imita toda a caça; imita minhoca
também. Tudo é Xũnĩm, mas ele imita.

A folha vem
Voando com
O Yãmĩy vem
Caindo com

Hu yu yux
Hu yu yux
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Yãmĩy
C anto
Comida
G rito
Pintura
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Cada pessoa tem seu canto de yãmĩy. Eu sei
o canto de meu yãmĩy. E minha esposa sabe
na hora. Minha esposa pega a comida com as
duas mãos e sai da casa e chama yãmĩy. Nihĩn
grita também assim: “E Ex…” Corre muito
para pegar comida, volta para a casa dele e
grita de novo: “E Ex E Ex…” Cada yãmĩy, para
pegar comida, tem um grito diferente. Não é
igual ao grito dele. É diferente o grito dele.
Então, yãmĩy é um espírito, um grito, um
canto, uma pintura.

Mĩmãnam também é diferente.

Yãmĩy
Com relação
a crianças ou
pessoas falecidas

R iscos da
gestante devido
à vulnerabilidade
do concepto e
contato com

Yãmĩy
Tipos: nomes e
características

Porque esses yãmĩy são espíritos de ũgtok que
já morreram. Quando a gente chama, chama
como se fosse o ũgtok vivo da gente: Nihĩn.
Yãmĩy vem correndo, porque ele é espírito.
Minha avó diz que ũhex (grávida ou não,
mas é pior grávida) não pode ficar encarando
muito yãmĩy, porque yãmĩy é espírito. Ele
pode chamar ũgtok na barriga para morrer,
para aumentar os espíritos.

As pinturas são diferentes, não são iguais.
Cada Mõgmõka tem seu milho, mandioca
e carne. Kotkuphi é a mesma coisa. Porque
Mõgmõka gosta de comer carne, gavião gosta
de comer carne, e Kotkuphi gosta de comer
carne. A comida dele é a mesma coisa. Yãmĩy
(hemex), a comida dele é melancia.
Xũnĩm, a comida dele é banana; Putuxop, a
comida dele é milho; papagaio gosta de comer
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Yãmĩyxop yã tute pakut
xop hitup mãhã yãmĩy nõy
yãtute yãy yõg õm mĩy’ax
ũgtex, ax xi kama pip yãmĩy
kumuk tute ãpakutnã ax xi
ãmõmã ax xip ãyĩy putup
pip putup ah. Puxi yãmĩyxop
nõm max xop kute putu kux
yãmĩyxop kuteh puxi tu max.
Ũpip yãmĩyxop ũgmũ yõg
nõmtex mũg kaogãhã xi
yãmĩyxop ãxet ax xunĩm
mõkupix Mõgmõka,
xi Kotkuphi, Putuxop,
Kõmâyxop, Ãmãxux,
Mĩxux ũpip hãm koxuk
xop ũpit xi pit hex.
Os yãmĩy curam os doentes.
Outros yãmĩy fazem seus cantos. E também tem yãmĩy ruim.
Eles fazem você ficar doente e
fazem você ficar inchado e você
não tem vontade de dormir.
Então os yãmĩy bons vão fazer
seus cantos e então vão acabar.
Quando o canto acabar então
ele vai ficar bom. Nós temos
muitos yãmĩyxop. Eles nos
fortalecem. Tem Mõgmõkã
(gavião), Kotkuphi (linha da
mandioca), Putuxop (papagaio),
Kõmãyxop (compadrecomadre), Ãmãxux (anta),
Mĩxux (folha de árvore), tem
espíritos homens e mu-
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lheres (macho e fêmea).

milho, milho verde.

Xũnĩm yã ka’ok xẽ’ẽnãg tu te
hãm pakut xut tute tikmũ’ũn
pakut xop kaogãhã yâmĩyxop
xape aka’ok ah. Yãm xet
xunĩm tute xape xop kutut
ha kama ‘ũyõg mĩmãnãm te
xape xop kutut Xũnĩm yãmĩy
kumuk xit xi hãmpakut.

Mas também Ãmãxux come milho, igual ao
espírito de papagaio.

Xũnĩm é forte mesmo, cura
doença e dá força para os
tikmũ’ũn. Xũnĩm é o maior
yãmĩy, seu mĩmãnãm (pau
de religião) é o mais alto. Ele
tira espírito ruim e doença.

Yãmĩy é muito, não é? Mas também é nome de
yãmĩy. Um. São muitos Kotkuphi, Mõgmõka,
Xũnĩm. Yãmĩy é um só. Muitos, nós chamamos
yãmĩyxop. Xop são todos os yãmĩy. E yãmĩy é
um só. Na casa de yãmĩy, ũhex não entra, nem
ninguém que vai visitar a aldeia pode entrar,
só ũpit e pajé.
Esse que chama yãmĩy é yãmĩyhex.

Ũktex ‘ax ũyõg Mõgmõka,
Kotkuphi Putuxop Kõmãyxop
(xatix yõg) te yũmũgãhã,
hõnhã tuk xop kakxop
puyĩh yũmũg ũpakut
xop Xũnĩm mũn ka’ok.
Os cantos Mõgmõka (religião
do gavião), Kotkuphi (religião
da mandioca), Putuxop (religião
do papagaio), Komãyxop (religião de compadre e comadre)
ensinam bastante. Os mais jovens aprendem a curar pessoas
doentes. Xũnĩm é mesmo forte.

Yãmĩyxop kutex yãmĩyxop

Yãmĩyhex usa só beiju. A mulher prepara,
com a folha, o beiju, a noite toda. No outro
dia, dois yãmĩy vêm correndo, pegam, jogam,
esparramam, espalham para os tikmũ’ũn
catarem.

Tik yõg appenãhã na’ah

Yãmĩy
Tipos: nomes e
características

Yãmĩy
Papel das mulheres
no ritual de

Yãmĩyhex

Tikmũ’ũn seguram a bacia e, com a mão,
esparramam para tihik, ũhex e ũgtok
apanharem. As ũhex e yãmĩy também dançam
a noite toda. E só no outro dia espalham o
beiju. Esse é o ritual de Yãmĩyhex.
Tem ritual de Kotkuphi também. Kotkuphi
saiu de baixo da terra. Pajé foi para a Kuxex;
fez fogueira; espalhou fogo; a brasa se
esparramou por todo lugar; assobiou e bateu
o pé no chão.
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Yãmĩy
Transmissão
C anto

Yãmĩy
Tipos: nomes e
características
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Mõgmõka é gavião. Ele só usa caça também.
Mõgmõka imita toda a caça: imita bicho
preguiça; imita urubu; imita jacaré; imita
tangará, que distribui a carne. Ele sabe
tudinho, sabe quantas ũhex estão no terreiro
da kuxex. Ele já põe certinho a quantidade de
carne, os pedaços.
Mõgmõka tem duas ũhex baixinhas, que têm
ciúme de Mõgmõka. Elas xingam as ũhex.
Primeiro, a cabeça da caça é delas; a barrigada,
o fígado, os rins, o coração, tudo é delas. Eles
dão a elas lá na casa mesmo.
Também elas têm o dono. É da minha avó,
porque veio passando, passando e ficou para
ela. Era da mãe dela. Quatro horas da tarde,
Mõgmõka vai embora. Mõgmõka grita lá no
mato. Cinco horas, ela recebe. Aí ela fala, grita
para o dono dela: “Traz minha comida para
alcançar os espíritos tihik, que já me deixaram
para trás”.
Então, minha irmã já está com a comida
pronta. Porque agora ela é a dona, minha avó
passou para ela. O pajé manda abrir um buraco
na parede de palha da kuxex para passar a
comida. Leva banana cozida e uma caça. A
comida é muita para elas comerem junto do
marido delas, que é o espírito Mõgmõka.
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tak te hõnhã tuk xop pu
yũmũgãhã pu yũmũg
pupe hõmãg puxi homi
nõ kakxop yũmũgã. Yãmõ
kuma mõg hãmxomã’ãx.
O pajé ensina os cantos para
as crianças, que depois vão
ensinar outras, que vão ensinar
outras, de geração em geração.

Yãmĩy do Xũnĩm
Hoo aai
Hoo aai
Hoiaa
Xate hãm ãgnut punup
Tu ãnûn yiãã
Xate hãm ãgnut punup
Tu ãnũn yiãã
Nãg pape yĩkaok nã xaxip
Nãg pape yĩkaok nã xaxip
Haiyak ooo hiai
Haiyak ooo hiai
Haiyak ooo hiai
Haiyak ooo hiai
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C anto do Morcego
Hoo aai
Hoo aai
Hoiaá
Você vem para cantar
Eu pensei que você vinha
Você vem para cantar
Eu pensei que você vinha
Ou você não vai
Ficar em pé parado
E cantar alto
Ou você não vai
Ficar em pé parado
E cantar alto

Quando uma pessoa sonha com algum
canto de yãmĩy, e não é Xũnĩm, é outro
canto de yãmĩy, quando acorda, então, ele já
fica passando mal e os parentes, que estão
dormindo perto, escutam e vão atrás do pajé.
O pajé chama mais pessoas e pergunta. Depois
passa fumaça de fumo no corpo todo, para
ele falar, e explica o canto de algum yãmĩy
para ele, para curar. Ele fala algum yãmĩy:
Mõgmõka ou Xũnĩm. O pajé canta. Ele já falou
para o pajé e está sonhando canto de Kotkuphi
e yãmĩy ruim. No outro dia, à noite, faz-se
comida para todo mundo comer com religião.
É espírito, mas o espírito fica na cabeça dele,
dentro do cabelo. O cabelo é igual mato. Todo
religião fica dentro do mato. E nosso cabelo é
igual mato. O espírito fica dentro do cabelo.

Tik yõg appenãhã na’ah

Etiologia da
doença

S onho relacionado
a ritual (yãmĩyxop)

Tratamento
C anto
Com pajé
S onho
Fumo
Comida de yãmĩy

C abelo
M orada de yãmĩy
Como análogo
a mato

Todos os yãmĩy ficam dentro do cabelo?
Haiyak ooo hiai
Haiyak ooo hiai
Haiyak ooo hiai
Haiyak ooo hiai

Todos. Todo mundo. Porque nós moramos
dentro da aldeia e, todo dia, religião canta.
Uma noite, Xũnĩm canta; outra noite,
Mõgmõka canta.

Yãmĩy
Comida no ritual
C anto no ritual
Com relação a
pessoas falecidas

Isso em caso de cura?

É.
Xate yãmĩyxop yumũg xohi
ax nũyta yãy hã paye payã
kamah tikmũũn a pakut. Hu
oxpitap hã mã xa xap pu
tup ah nũyta yãmĩyxop tak
xãnã pu tatu kumuk. Xopxit
puxi tu hitup yãmĩy tak yõg
kohok gõy ‘ũkaok xẽẽnãg.

Porque a gente faz comida e pajé está junto.
Serve-se o doente primeiro. E, depois, cada
tihik pega o prato dele. Estamos comendo
juntos. Então, fala para o espírito ruim: “Nós
vamos comer junto, e você come também,
pega sua doença e vai embora”. Porque aquele
tihik que está doente, ele sonha com o espírito
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C abelo
M orada de yãmĩy

Etiologia da
doença

S onho com pessoas
falecidas como

Ausência do
cumprimento do
ritual habitual como

M edicina
tradicional
indígena

Etilismo como
campo da

Etiologia da
doença

Ausência do
cumprimento do
ritual habitual
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daquele que morreu. Aí o espírito do ritual,
aquele max, que está dentro do cabelo, tira o
espírito ruim, o espírito daquele que morreu,
que está dentro de tihik.
Aquele espírito do ritual, que fica no cabelo,
ele é o espírito daquela pessoa que já morreu:
o espírito dos nossos ũgtok, dos parentes.
Ele faz sonhar. Quando tikmũ’ũn fazem roça,
compras e não se lembram dos filhos, dos
espíritos deles; quando deixam de fazer o
ritual na kuxex; então, o espírito acha ruim.
Ele faz sonhar, para comer a sua comida e
para fazer lembrar da kuxex. É como um
exemplo para todo mundo ver que nós temos
kuxex. Sempre, quando a gente come, precisa
lembrar da kuxex.
E, quando os tikmũ’ũn bebem cachaça, o
espírito de yãmĩy sai de dentro do cabelo deles.
Aí os tikmũ’ũn fazem coisas erradas; ficam
deitados ali; morrem; ficam doentes; ficam no
sol; bebem muita água; pegam cirrose. Porque
tem tihik que bebe três dias, quatro dias, cinco
dias… assim o espírito não ajuda. Tikmũ’ũn
perdem a memória; esquecem do ũgtok
também; ũgtok fica ũgãy; adoece; passa da
hora da mãe dar de mamar. Mas não são todas
as mães que bebem, só algumas. Porque as
nossas crianças também têm os espírito deles.
Os espíritos são yãmĩyxop, lá da kuxex, que
olham por eles; que ficam no cabelinho deles.
Se a gente não tratar direito, então, eles vão
querer fazer adoecer o ũgtok, para morrer;
para aumentar espírito.
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Você aprende os cantos de
religião e você vira pajé e cura
doenças. Quando o doente
vai para o hospital e hospital
não cura, leva para a aldeia
e faz religião. O pajé fuma e
esfrega fumaça no corpo do
doente. A fumaça é forte.

Yãmĩy nõm mõka’ok ‘ũktex’ax
puxi tut yõg tex yũmũg xi
kux’ax yũmũg nũyta ‘ãmuk
pop nũy ‘ãpep, nũy xanã
nũy nĩhĩn pu yãmĩyhex. Nũy
tu ũyõg ãmuk pop nõy pu
mõg õ nũy iiiih uax uax uax.
O yãmĩy corre muito e canta. A
esposa conhece e sabe onde
ficar com a comida na mão.
Ela chama. Ele corre, pega a
comida, corre de volta para a
kuxex e grita: uai, uai, uai…

‘Ũxex ‘ax yãmĩyxop a yãy
putuk ‘ah ‘ũxex’ax yã pip
mãmõh ‘ũxex’ax Kotkuphi
yã xex ax puk nõg Xũnĩm yã
xex’ax puk nõg Mõgmõka
yãmĩy Putuxop Xũnĩm.
As pinturas dos espíritos
não são iguais. Cada espírito
tem uma pintura diferente,
tem a pintura do Mãmõh,

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

que é diferente da pintura
do Kotkuphi, da pintura do
Mõgmõka, da do Putuxop,
da pintura do Xũnĩm etc.

Yãmĩyxop ũpip, payã
mĩmãti kopa pip, a’ũn
tep penãm tup’ah. Ũpit
yãmĩyxop xi yãmĩy hex.
Tem espíritos, mas eles ficam
dentro da floresta. As mulheres
não os vêem. Tem espíritohomem e espírito-mulher.
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Religião canta; religião sempre canta, porque
ele tem a hora de cantar. Se não for um, é
outro que canta sempre para espantar espírito
ruim, aquele que faz adoecer.
Ele canta na casa dele – kuxex – à hora que
quiser. Quando canta na casa de alguém é
quando alguém está doente.

Yãmĩy
C anto

Para juntar espíritos dentro da kuxex, ele tem
um assobio. E quando eles vêem o rastro,
chamam o pajé para caçar. De manhã cedo,
ele tem outro assobio, para juntar os tikmũ’ũn,
para acompanhá-los.

Yãmĩyxop tikmũ’ũn xe
kopa pip ‘ũxeh kopa
payã nõm kumuk te yõn
kupmãhã ‘ũxit putup tu
nũy tu xit puxi xunĩm
papux puxi tu hitup max.
Os espíritos vivem dentro dos
cabelos dos tikmũ’ũn, mas
os espíritos maus fazem os

C abelo
M orada de yãmĩy

tikmũ’ũn ter sonhos ruins.
Os Yãmĩyxop viviam dentro da
mata. Quando tikmũ’ũn conheceu os yãmĩyxop, os yãmĩyxop
passaram, a viver dentro
dos cabelos dos tikmũ’ũn.
Onde os tikmũ’ũn vão, os
yãmĩyxop vão juntos. Como
o xûnĩm, que tira coisa ruim.
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Etiologia da
doença

S onho relacionado
a ritual (yãmĩyxop)

Tratamento
D oenças de crianças

S onho
R ecordação do
sonho para o
tratamento
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Uma pergunta: quando uma pessoa
fica doente, ela fala para o pajé com
qual yãmĩy ou canto de yãmĩy que está
sonhando. Então, a partir disso, o pajé
vai saber qual é o ritual de cura a fazer.
Mas só a pessoa que está doente é quem
pode falar para o pajé, ou outras pessoas da família podem falar algo que ajude o pajé a saber o que ele deve fazer?
Entendeu?

Entendi. É a pessoa que está sonhando com
sonho de religião. Pessoa grande (adulto), ela
já sabe que está sonhando com canto. Mas
criança de sete anos, oito, não sabe que é
religião de Kotkuphi, de Mõgmõka… E o canto
que ela está sonhando, criança pequena, ela
não sabe o que é yãmĩy. E o canto de yãmĩy,
a criança não sabe qual ele cantava. Mas ela
está doente, sonhando com canto de algum
yãmĩy. A mãe dela também sonha de religião,
mas não fica doente, só seu ũgtok fica doente.
Ou a mãe não sonha, mas o pai sonha. O pai
fala. Se o pai dela não sonha, a mãe sonha,
aí, a mãe fala para o pajé e o pajé sabe de
qual yãmĩy ela estava sonhando. “Eu sonhei
de Xũnĩm, Mõgmõka, Yãmĩy…” O pajé sabe,
então, o tanto de cura que precisa.
E se o marido ficar doente, a mulher fica
também?

Não. Se a criança ficar doente, o pai não fica
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Yãmĩyxop ũpip ũmai xi kama
pip yãmĩy kumuk nõm te ã
yõn kumã’ãx tu xit putup nũy
pu paye yãy tu tix, nũxoh
nũyxok kohok hã nũyũm pu
nõm hã yõnkup kuteh pu
tatu heya tatumĩy kutex putu
hitup nõm pakut puxi xape
xop tu hãm xomã pu penã.
Tem o espírito bom e também
tem espírito ruim, que faz
sonhar. O espírito ruim quer
comer (por isso ele faz sonhar).
A pessoa que sonhou com o espírito fica doente. E o pajé junta
os homens, pega fumo e passa
no corpo da pessoa doente.
Depois todos cantam. Aquele doente que sonhou com
o espírito vai escutar aquele
canto e vai sarar. Aí a família vai
fazer outro ritual, com cantos
e danças, para comemorar.

Kakxop ũpakut ax nũytu
yõnkup ‘ũxape xakix xop
hã xi yãmĩyxop hã, payã ah
tute yũmũg ah puyĩ xuktux
yãmĩyxop tak pu yĩhã tak
xi tut te nõh yõnkup kama
nũy ha mũn xopxuktux
nõm hã yõnkup, puta tu yãy
Putuxopmã huk tex yãmĩyxop
xi hãmyãg puxi penã nõm
pakut nũyta tu hitup.
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Notot xop te yã penãhã nõm
tek tu ãyuhuk pakut nãhã
huh xuktux puxõõy ah xeka
ah ‘ũgtĩgnãg, huta ũyõg
hemẽn popmãhã yĩ xoop xi
kopugãhã ũxap xi yexãm hã
yãg yĩta hitup notot xop tek
mũyõg yãmĩyxop hã hãm
kõnãm yĩha ap penãm tup
ah nõm tek tuk mũg ũxape
pakut hitup mãhã, kakxop
mõyõn ãmnĩy hã tu tak hã
yõnkup hatu ãmmuk hõm
ha mãhã yĩha ah tak ah yã
nõm te hãm pakut kummuk
mĩy. Yãmĩy kumuk pu yãy
koxa patu yõgmĩg xi tutex
xũĩy pu nõm max yãmĩyxop
xut ũkopa puxi tu hitup.
A criança fica doente e sonha
com os parentes mortos e com
os espíritos, mas ele não vai se
lembrar, quando acordar, de
contar para o pajé. O pai e a
mãe têm também o mesmo
sonho para que eles possam
contar. Então eles comemoram, cantam e dançam religião para que a criança possa
ver e então ficar curada.
Os médicos enxergam o que
faz os brancos doentes e
contam sobre minhocas que
não são grandes, são pequenininhas (micróbios) e dão seu
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doente não.
Nós, tikmũ’ũn, se comermos coisa boa, e
não lembrarmos dos nossos rituais, então,
a criança adoece. A gente pede os espíritos
de nossas crianças de volta; a gente precisa
tratar, mandar comida sempre para a kuxex.
Porque os espíritos de nossas crianças, a gente
sempre quer de volta.
Eles querem que as crianças e os adultos
adoeçam, porque aí aumentam os espíritos
na kuxex. Se a minha filha morrer, eu vou
querer o espírito dela de volta, para eu ter
meu yãmĩyhex. Se eu não quiser trazer minha
filha, eu vou ficar sem meu yãmĩyhex. Ũpit, se
morre, ele mesmo vem de volta para a kuxex.
Se não morreu nenhuma filha minha, eu vou
pedir para o pajé, em segredo, para ele pedir
para yãmĩyhex trazer uma filha para minha
filha. Mas sempre as yãmĩyhex não gostam
de trazer yãmĩyhex. O pajé também não gosta
de pedir yãmĩyhex. Mas é diferente de trazer
espírito de criança. Yãmĩyhex traz a dela. E
Tatakox traz espírito. É diferente. Tatakox traz
o espírito da criança; passa para a mãe; toma
de volta; e vai passando para os parentes. As
mães vão chorando. Yãmĩyhex, o espírito que
ela traz é diferente. Ela traz e deixa na casa.

Cada pessoa tem seu espírito, seu yãmĩy. Eu
tenho Xũnĩm. Meu pai ensinou para nós. Se
você aprende o canto, ele fala: “Agora é seu”.
Mulher também, também ensina para ũhex.

Tik yõg appenãhã na’ah

Etiologia da
doença

Ausência do
cumprimento do
ritual habitual

Yãmĩy
Papel das mulheres
no ritual de

Yãmĩyhex

Yãmĩy
Transmissão
C anto
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Quem ensinou fala: “Agora é seu”. Aí, quando
você chegar na kuxex, seu religião vai cantar.
A mãe ou o pai, quando dão o yãmĩy,
seu canto, para a criança, ficam sem o
yãmĩy?

Não, porque o pai sabe muitos cantos de yãmĩy.
Ele escolhe um dos que ele sabe e ensina.
Yãmĩy
Transmissão

A mulher aprende também, mas quando ela casa, ela muda para o yãmĩy do
marido?

C anto

Não, o marido também tem. Porque o pai da
minha esposa ensinou para ela. Minha esposa
tem um e eu tenho um (canto de) yãmĩy
também.
Você tem um yãmĩy desde pequeno, mas
vai crescendo e aprendendo outros cantos? E depois você escolhe um para dar
para seu kutok?

Mas não ensina o canto de Mõgmõka. Se você
gostaria de aprender o canto de Mõgmõka,
seu pai ensina; se você quiser aprender o canto
de Kotkuphi, seu pai ensina; se você quiser
aprender o canto de Xũnĩm seu pai ensina para
você. Tudo é assim. Igual professor. Se você
quer aprender geografia, professor ensina
para você. Nossa religião ensina assim. Yũmũ?
É, tem muita coisa…
Yãmĩy
Tipos: nomes e
características

Cada ritual tem canto e tem história. Mõgmõka
tem história de Kuptap:
Tinha um tihik que estava doente – esse índio
morreu –, no sonho desse índio, ele entrou
dentro da taquara e foi furando o bambu e
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remédio para tomar, líqüido,
comprimido e injeção. Então
os doentes ficam curados.
Os médicos não acreditam
em nossa religião, mas não
enxergam aquilo que adoece
os nossos parentes e que faz
com que eles fiquem curados.
A criança vai dormir à noite e
sonha com o pai que lhe dá
comida e o filho come essa
comida. Mas não é o pai da
criança que dá comida, mas
sim aquele que faz adoecer, o
espírito mau. Então a criança
acorda e vomita (a comida que
lhe foi dada) e tem dor de barriga. Depois ele fica bom, porque
o Xũnĩm tira a coisa ruim de
dentro dele e ele fica curado.

Kotkuphi yõg pohox ‘ũxũĩy,
xi Putuxop yõg pohox
‘ũxũĩy Kotkuphi yõg pohox
xi Putuxop yõg ‘ũka’ok.
A ponta da flecha do Kotkuphi
(espírito da mandioca) é
venenosa. E a do Putuxop
(papagaio) também. As
flechas do Kotkuphi e do
Putuxop são fortes.
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Kotkuphi yãmĩxop
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Nũy yõg pox
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Yõg pox yok yãn xumepmã
Nũy yõg pox
Ha hi ya uk huk ex

C anto do
talo da mandioca
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Eu faço minha flecha sair
Ha hi ya uk huk ex
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saiu do outro lado até chegar no céu. E veio
o urubu, Kuptap. O urubu trouxe o índio nas
costas, de volta para esta terra. Ele tinha feito
duas armadilhas: com uma pegou um veado
e o urubu deixou o espírito do índio vigiando.
Ele estava vigiando e viu o pessoal chorando
no corpo dele ali deitado. O cunhado dele
foi ver se a armadilha pegou alguma coisa.
Chegou lá, e voou um monte de urubu. Esse
espírito dos tikmũ’ũn que estava vigiando fez
assim: “hõg, hõg, hõg”. E os urubus voaram, e
ele ficou no pau. Ele ficou e viveu. O espírito
veio, entrou no corpo e viveu. O cunhado dele,
que foi ver a armadilha, chegou e falou que
tinha pegado um veado, mas já estava podre.
E aquele índio, que morreu, viveu e falou:
“Cadê minha casa?”. E cantou assim: “ĩy met
yũmmi, ĩy met yũmmi, ĩy met yũmmi, ĩy met
yũmmi, ĩy met yũmmi”.
E, quando estava mexendo o coração dele,
cada um dos homens foi pegar uma flecha,
porque eles tinham queimado a dele. A casa
e a flecha. Ele falou assim: “Cadê minha casa?
Cadê minha flecha?”. O pajé respondeu: “Aqui
sua casa, aqui sua flecha”. Mas aquela não era
a casa dele, nem as flechas dele, porque eles
tinham queimado.
O pajé fez ritual para ele. Ele sarou. E contou a
história de como isso aconteceu.
Ele falou assim para o cunhado dele: “Você
me viu? O primeiro urubu que estava sentado
no pau e fez assim: hõg, hõg, hõg. Era eu. Eu
entrei dentro da taquara e fui para o céu. Eu
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virei um morto e furei o nó, urubu me trouxe
e me colocou para vigiar. E eles foram comer
o veado que estava podre. Aí, eu voltei e vi
tudo: vocês estavam cantando e chorando. Eu
ouvi tudo. Eu estava com a cabeça para baixo,
ouvindo tudo o que vocês estavam cantando
e chorando”.
Por isso, quando os tikmũ’ũn morrem, a gente
precisa cozinhar, cantar os cantos, porque o
espírito deles ouvem todo o canto. Assim é
história dos tikmũ’ũn.
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Yãmĩy yõg Putuxop
ũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Hax ya a a hi
Hi ah
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Hax ya a a hi
Hi ah
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Hax ya a a hi
Hi ah
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Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Hax ya a a hi
Hi ah
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Nũy mõy ãtut xop pax xayã
xeh
Hah iih

C anto do Papagaio
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Hax ya a a hi
Hi ah
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
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E a flecha de Kotkuphi é venenosa?

A flecha que Kotkuphi fez tem veneno.
Kotkuphi tira e mata bicho. Acho que é jacu,
tucano. Ele tira a pena e faz flecha. E tira outro
veneno para fazer flecha. Quando termina, vai
andando para caçar; encontra alguns bichos;
ele joga e acerta; o bicho não corre. Já pegou,
o bicho não vai correr, ele está morrendo.
Kotkuphi ensina para tihik. Kotkuphi mata
bicho e faz canto. Está contando história…
Todo religião conta alguma história; e conta
história de canto. Mõgmõka, Kotkuphi,
Xũnĩm… Yãmĩy tem muita história: tem
história de Putuxop…

Yãmĩy
Tipos: nomes e
características

A esposa dele quer pegar alguma coisa. Eles
estavam no meio do mato. Ela saiu, o marido
dela está aí. E ele tem Putuxop, religião. Ele
saiu e ela estava a cem metros. A onça olhou
e foi pulando pegar a mulher. A mulher
está lembrando de Putuxop. Putuxop está
escutando e chega rápido. Putuxop chegou
lá e matou a onça. Se Putuxop não estivesse
escutando, a onça mataria a mulher.
Yãmĩyxop também usa pena de urubu, porque
urubu também tem história. Tihik tira as penas
e faz flecha também. Cada homem mata urubu
e guarda. Quando Kotkuphi quer ir embora,
eles levam. Cada homem leva as penas para
seu Kotkuphi. Os Kotkuphi pegam o urucum
com o pé. As ũhex levam e entregam para o
pé de Kotkuphi, para pintar, para eles irem
embora. Porque Kotkuphi, quando ele vem só
para tratar de doente, ele vem a passeio. Vem
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e volta. Mas quando a pessoa sã quer que ele
venha de verdade, ele vem e fica dois anos.
Quando ele vai embora, ele pega urucum com
o pé. Quando ele não pega, é porque ele vem
a passeio. Quando ele quer ir embora, pede
urucum, pena, cipó, taquara, flecha. A gente
faz uma panela grande de comida. Quando
eles estão cantando, preparando as flechas,
vai a comida para a kuxex, para Kotkuphi.

A água também é um yãmĩy?

Puerpério
R esguardo

A água para nós é um remédio. Depois que
acaba o resguardo, a gente pede para a água
levar a doença.
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Hax ya a a hi
Hi ah
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Hax ya a a hi
Hi ah
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Hax ya a a hi
Hi ah
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Vai, chega lá, dança com
suas mães
Hah iih
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Yãmĩy yõg Mõgmõka
Hox hax moh
Xõnnẽnãg ita
Xõnnẽnãg ita
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp
Xõnnẽnãg ita
Xõnnẽnãg ita
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp
Xõnnẽnãg ita
Xõnnẽnãg ita
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp
Xõnnẽnãg ita
Xõnnẽnãg ita
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp
Hoix hax yaahi
Hiya a a ah iih
Hi ah iaaiiiih
Xõnnẽnãg ita
Xõnnẽnãg ita
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp

A terra é espírito também, porque os tikmũ’ũn
saíram da terra. Tinha só ũpit, não tinha ũhex.
Um tihik fez sexo, transou com o chão. Aí saiu
uma ũhex. Essa ũhex. Aí o ũpit foi trabalhar.
Ela gritou: “Pai?”. Aí, ele perguntou: “Quem é
essa pessoa que está me chamando de pai?”
Ela falou assim: “Foi minha mãe, Barreiro, que
me ganhou”. Ele falou que procurasse um lobo
e que se casasse com ele. E esse índio era lobo
também. Porque lobo caça mais e trabalha
mais. É mais trabalhador. Ela foi procurar e,
para cada caça que ela achava, falava assim:
“Eu estou procurando lobo, porque meu pai
mandou eu casar com lobo”. Uma caça falou:
“Eu sou lobo”, mas não era. Foram duas caças
que falaram que eram lobos. Ela se casou com
essas caças, mas não deu certo.

O rigem dos
M axakali

Depois, ela encontrou com esse lobo que
estava catando abelha dentro da raiz de um
pau. Ela cuspia nele e se escondia atrás do
tronco. Ele viu que era uma ũhex. Levou para
casa e a escondia dentro de um kumĩy.
Kumĩy era uma bruaca encantada. Kumĩy era o
espírito que a escondia.
Quando era noite, tihik tirava a ũhex de dentro
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do kumĩy e dormia com ela. Esse homem
morava no meio da aldeia. Ele foi para o final
da aldeia para esconder a ũhex dos outros
homens, porque não tinha outras ũhex.

Xõnnẽnãg ita
Xõnnẽnãg ita
Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp

Tinha dois coelhinhos que eram sobrinhos do
lobo. O pajé mandou os dois saírem de casa,
gemendo por toda a aldeia. O dono de todas
as casas pegava um tição no fogo e apontava
para os coelhinhos não entrarem na casa. O
lobo falou assim: “Coelhinho, vem para cá”. E
o coelhinho foi morar lá.

Kãyã ta kã xĩp
Kãyã ta kã xĩp

Uma noite, os coelhinhos viram o lobo tirar a
ũhex de dentro da bruaca. Eles viram. E, no
outro dia, o coelhinho falou para os tihik: “Ele
tirou uma ũhex bonita!”
O pajé ensinou ao coelhinho: “À noite, você
grita: ‘Meu tio está tirando ũhex do kumĩy’”.
À noite, o lobo pegou um pedaço de tição de
fogo, colocou no pescoço do coelhinho e falou
assim: “Coelhinho, você está queimando”.
Mas o coelhinho fingiu que estava dormindo.
O lobo tirou de novo a mulher. E o coelhinho
gritou: “Eh, meu tio está tirando a mulher do
kumĩy!”. Aí, o pessoal juntou.
O lobo pegou a ũhex e o coelhinho falou: “É
sua mulher de verdade”.
O lobo falou: “Não, eu estava dormindo com
um pedaço de pau”.
O coelhinho falou: “Não. É sua mulher de
verdade. Tem um colar bonito no pé, no braço
e no pescoço”.
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Hox hax moh

C anto do Gavião
Hox hax moh
O pai do filhinho está em pé
O pai do filhinho está em pé
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
O pai do filhinho está em pé
O pai do filhinho está em pé
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
O pai do filhinho está em pé
O pai do filhinho está em pé
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
O pai do filhinho está em pé
O pai do filhinho está em pé
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
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Tihik falou: “Onde que tá? Onde que tá?”.
Hoix hax yaahi
Hiya a a ah iih
Hi ah iaaiiiih
O pai do filhinho está em pé
O pai do filhinho está em pé
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
O pai do filhinho está em pé
O pai do filhinho está em pé
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
Com a cobra no pescoço/ombro
Hox hax moh

Yãgmũg xohi yõg pip
yãmĩyxop haktex yũmmũg pu
õg nu a kamah xa te yũmũg
ax õg nõõm puxi õgnũ
yãmĩyxop xate nõm ũmũg
payã yãmĩyxop yã ‘õk tãmnãg.
Nós todos temos yãmĩyxop.
Se você aprende, ele passa
a ser seu. Você vai aprender
o seu canto de yãmĩyxop
e ele vai ser seu mesmo.

O lobo já tinha jogado a mulher em cima, na
copa da árvore. Depois, toda noite, a mulher,
depois de três horas, cantava na copa da
árvore.
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O rigem dos
M axakali

Putuxop ouviu cantar, cantar, era a ũhex que
estava em cima da copa da árvore. Ela cantava
todo o ritual. Mas ela era encantada. Era
espírito.
Primeiro, foi o pica-pau grande que não
conseguiu tirar a ũhex de cima da árvore,
porque tinha o nó da árvore, mĩmpaknõn.
Depois, foi o pica-pauzinho, mĩmxõnãg, que
conseguiu subir: atravessou o nó do pau e foi
lá e transou com ela. Depois, ela foi jogada lá
embaixo para os outros. Os outros transaram:
transaram mais de cinco homens e, depois,
mataram a ũhex.
O ũpit lobo ficou com raiva. Ele cantava todo
dia no terreiro da kuxex. Os tihik que mataram
a mulher dele abriram um buraco para ele
cair dentro, porque todo dia ele cantava e
pulava e batia o pé no chão. De manhã cedo,
quando ele foi cantar de novo, quando pulou
e bateu o pé no chão, ele afundou, porque os
tihik taparam o buraco bem ralinho, e o lobo
não viu. Toda vez que ele cantava, os dois
coelhinhos o acompanhavam. Ficava cada um
de um lado do lobo.
Depois que o lobo caiu no buraco, os
tihik dividiram a mulher em pedacinhos e
distribuiram os pedaços: o pica-pauzinho
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O rigem dos
M axakali

M ĩmta (xiquexique)
Uso no
desenvolvimento
da criança

(aquisição da fala)

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

queria a anca. Eles dividiram e deram para
ele a anca. Cada um pendurou seu pedacinho:
um pedacinho dela dentro de cada casa – um
ficou com o colar, pulseira e o cordão do pé.
Depois de pendurar a carne da mulher, eles
saíram da aldeia e ficaram vinte dias fora, para
a carne da mulher se transformar em mulher.
Nesses vinte dias, o beija-flor vinha e vigiava
a casa. Ele saía da aldeia e se transformava em
beija-flor. Três minutos e ele estava de volta
na aldeia. Ele falava assim: “Transformou
ainda não”. Todo dia, de manhã cedo, ele saía
para ver. Vai e volta.
Em vinte dias, a carne se transformou em
mulher. Ũgtok e todo mundo ficou gritando.
O beija-flor saiu da aldeia e, em três minutos,
ele voltou. Falou: “Está todo mundo lá:
criança…”. Transformou mulher e criança,
porque já tinha transado muito.
Os homens voltaram para casa. Só em uma
casa demorou para se transformar: a que
tinha colar, pulseira e colar de pé.
Quando as ũhex iam buscar água, passavam no
rumo da casa que estava pendurado o colar, a
pulseira e o colar de perna. Elas cantavam,
porque elas eram encantadas: canto…
Em três dias a pulseira, o colar e a pulseira de
perna se transformaram em mulher.
O lobo ainda estava dentro do buraco, e o
coelhinho estava lá perto. Caçava, matava,
cozinhava e dava para Kokexkata. Os
coelhinhos matavam pato-do-mato, e outros
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Konã’ãg yãmĩyxop te
nõg ũgmũg kutok xop
pix puyĩh tu tuk mõ
ka’ok, hãmtup pip ma
O yãmĩyxop dá banho em nossas crianças, para elas crescerem mais rápido, todos os dias.

M ĩmta
Nũhũ mĩmta kakxop yĩkox
kopak tu nõm mãnãhã
kakxop pũgnãg put nũyta
mõh putat hã, nũyta nõhãm
kĩhã putat yĩkate tu, nũy pena
nũy mep nũy yĩkox kopa
mãnã pupe tu yĩy noy ax hata
yĩkox kopa mãnãhok puxi
tu yĩy tapax õknãg kama.

Xique-xique
O xique-xique é apertado dentro da boca da criança de colo,
de seis meses. A mãe procura
por ele na beira da estrada e
aperta dentro da boca da criança. Depois disso a criança começará a falar. Mas se não apertar o xique-xique na boca da
criança, ela vai demorar a falar.
O xique-xique é muito bom.

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

K axõymĩm
Ãxox xũĩy nũyta xut nũy mõhap
kuxap hã nũy ãxox kanet hã
mõtat putu xuxi xi nõã ax kama
ũyĩ pa mũn mõy huta pop mõg
mĩptut ha kakxop ũxox xũĩy pu
tak mõg mĩmãti kopa nũy mõy
hu pop nũh.

Tipo de raiz
Seu dente dói então tira o
kaxõymĩm e queima com fogo.
Põe na cárie do seu dente. Vai
doer um pouco e a dor vai
melhorar e por fim acabar. A
raiz é tirada e levada para casa.
Se o dente da criança doer,
o pai vai tirar a raiz dentro
da mata e trazer para casa.

Kõyãmxux
Kõyãmxux tep pu max?
Kõyãmxux puk yã hemẽn
kama kakxop kutĩynãg yĩkox
tu kotep puxi tut mep, nũy
kõyõy nũyta tatu tu yõg tat
yãmĩ nũyta nõmuk puxi tu tap.
Xi kama ãpaxũĩy nũyta mep
nũy kõyõy yã ũxehe nũy
xeyã tu yõg tat hep yãmĩ xi
ãmot kutĩynãg pep, nũyta
nõmhã kĩy xax yãg hã.
Nũyta ãpa kopa hep pok
puxe pogã puxi tu tap.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

pássaros transformavam a casa com as plumas
e ficavam quentinhos.
Chegaram dois rapazes e jogaram bolinha de
barro com bodoque: acertaram na casa do
coelhinho. Aí coelhinho falou assim: “Quem
é essa pessoa? Cuidado para não acertar no
meu olho”. Então, chegaram os dois rapazes
e mandaram que eles tirassem cipó. Falaram
assim com os coelhinhos: “Peguem um cipó
e vão lá amarrar ele. Falem assim: ‘Tio, nós
vamos tirar você de dentro do buraco’ ”.
O Kokexkata respondeu: “Será que vocês
agüentam?”.

Tik yõg appenãhã na’ah

O rigem dos
M axakali

K axõymĩm
(tipo de raiz)
Uso para tratamento
de cárie infantil

– Vamos, tio, nós vamos tirar você daí.
Os dois rapazes ficaram atrás, e os dois
coelhinhos ficaram na frente. Os coelhinhos
fizeram força, e os rapazes fizeram mais força.
Quando Kokexkata saiu do buraco, os rapazes
correram.
Depois que saiu do buraco, Kokexkata saiu
ũgãy: “Quem me tirou? Quem me tirou?”. O
coelhinho falou: “Não tio, fomos nós, fomos
nós”. Mas foram os dois tihik que ajudaram a
tirar Kokexkata.

Kõyãmxux (folha
de goiabeira)
Uso para tratamento
de monilíase oral

Uso para tratamento
de afecções oculares

Os dois rapazes eram tikmũ’ũn, mas de
outra aldeia. São muitas aldeias e muita
mata. Nenhum conhecia uns aos outros. Os
coelhinhos não conheciam os dois rapazes.
Depois que Kokexkata saiu do buraco, ele fez
colar. Uns grandinhos chegaram lá e contaram:
“Kokexkata matou um bocado de crianças”. Os
pais das crianças mataram o Kokexkata. E ele,

143

Tik yõg appenãhã na’ah

O rigem dos
M axakali
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na hora do nervoso, matou um dos coelhinhos,
confundindo com as crianças, porque os
coelhinhos seguravam as crianças e falavam
assim: “Aqui, tio, para você matar.”
E sobrou só um coelhinho de caramujo
pequenininho. E ele colocou no pescoço dos
coelhinhos. Ele foi atrás dos tihik que abriram
o buraco. E tinha um bocado de crianças
banhando-se no rio. Ele ia com um pedaço de
pau, um porrete. Ele fez o colar de caramujo
para lembrar de não matar os coelhinhos. Ele
foi e matou um bocado de ũgtok. E os mais
espertinhos correram para a casa deles, mas
os pequenos, ele matou com o porrete.

Kõyãmxux (folha
de goiabeira)
Uso para tratamento
de monilíase oral

Uso para tratamento
de afecções oculares

Hãpxop xohi mai pẼnãhã

folha de goiabeira
A folha de goiabeira é boa para quê?
O broto da folha de goiabeira é remédio também para
sapinho que dá na boca das
crianças. A mãe corta (a folha)
e amassa. Depois aperta o
seio para pôr leite na folha
amassada e passa a mistura
na boca da criança. Pronto,
o sapinho vai então secar.
O broto da folha de goiabeira
é bom também para dor no
olho. Para isso, pegue a folha,
amasse-a de novo e misturea com leite materno e com
uma pitadinha de sal. Depois
disso, embrulhe a mistura
em um pedacinho de pano
e pingue uma gota no seu
olho. Pronto, ele ficará bom.
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M ĩmkuĩn hã xape xop yũmũgãhã
M ĩmkuĩn ensina aos parentes
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A pné xi kuxex
A ldeia e casa de religião
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Yãmĩyhex xop xi yĩmxoxtix
E spíritos das mulheres e dois maridos
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M õgmõka xupep
O G avião saindo
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Kuxex xi mĩmtut
C asa de religião e casa

Yãmĩyxop tak xi yãmĩy
Pajé e espírito
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Yãmĩy mõhkáok xinãhã
E spírito corre para pegar comida
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Yãmĩyxop: Xũnĩm , Ĩymãgnãg (Takx Ẽ n), Yãmĩy mohka’ok , M õgmõka
E spíritos: M orcego, Ĩymãgnãg , E spírito corredor e G avião
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Kotkuphi xokakak tux
E spírito da linha da mandioca flecha a galinha
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xŨnĩM xAtix kux xAx , M õgMõkA kux xAx
CHapéu do m orCEgo, CHapéu do g avião
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Ĩnmõxã
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Xũnĩm yõg mĩmãnãm xi yãmĩyhex yõg tix
Pau de religião do morcego e dois do espírito da mulher
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Kõmãy xop xi Xũnĩm
Comadre e espírito do morcego
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Kõmãg xop yãy xex yãy
Comadres pintadas

161

Tatakox yĩm xax xeka
Tatakox tem braço forte
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M andioca da casca vermelha

Kotkuphi grande

M andioca da folha comprida

M andioca branca

Pé de mandioca queimado

N ũhũ Kotkuphi xop yõg pohox
E stas flechas são do espírito de Kotkuphi
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Á rvore

O homem vai
para a roça

R oça

Peixe
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C asa

A mulher carrega água

Fogo e comida

R io
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Ũhũn tut xap
M ulher faz bolsa
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Ũntix ũxax max
D uas mulheres com roupa bonita
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A pné xi xui
A ldeia e capim
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Tik yõg appenãhã na’ah

Ũyãynihit- kakxop
Kakxop yãy nihit ax ĩhã
mũyũm akpe patahã
nãyũm xa’a mita te ta tu
nãhã ĩhã hãm xak pa nũy
yĩmha kõmãhã nũy tu hãyã
kakxop pu nũy tu hãyã
kakxop pu nũy tu xaktux
xi hama ãpata puk peyã
nĩy mõmũ yũm kakxop.

R eceita para
cólica de criança

Qual tipo de cobra tem na aldeia?

Cólica de criança

Tem jararaca, Kotkuphi yõg kãyã.

Remédio: cascas de frutas

É cobra coral?

Queimar a casca, pegar o pó,
colocar na mão e pôr no nariz
do bebê para ele cheirar.

Coral nunca pica tikmũ’ũn. Coral mata as
cobras venenosas.
E Maxakali pode matar cobra?

Passa no umbigo também.
Esquenta o pé no fogo e
põe nas costas do bebê.

Picada de cobra
Interdição de matar
cobra coral

Coral ninguém mata. É yãmĩy. Kotkuphi yõg kãyã.
Mas a jararaca é yãmĩy também?

Não.
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Então pode matar?

Yãmĩy
Cobra coral

Pode. Kotkuphi é colorido e a gente pinta vermelho,
preto, branco. Kãyã é igual flecha de Kotkuphi e
usa para matar outros tipos de cobra.
Coral é sempre espírito de religião. Ela mata as
cobras venenosas, para não picar os pais delas.
Porque religião chama todo tihik de pai.
Cobra coral é espírito de religião. E tem
canto. Nós também não deixamos as crianças
matarem cobra coral. Sempre a cobra é
contada, a quantidade, nas aldeias. Yãmĩyxop
sabe a quantidade. Se matar, yãmĩyxop sente
falta.

Kotkuphi yõg kãyã tute
yãmĩyxop mũtix tikmũ’ũn
penãhã, hu kãyã xũĩy kix
Kotkuphi yãmĩyxop, pox ha
mõh hu kama pox kopa kih
kãyã xũĩy xi Kotkuphi yõg
kãyã te kix kãyã xũĩy kãyã
nox xi kãyã xoktup nãg.
O espírito da coral olha com os
outros espíritos pelos tikmũ’ũn
e matam cobras venenosas.
O espírito da mandioca é
yãmĩyxop. Os Yãmĩyxop vão
para o mato e tiram taquara
para fazer flecha e matam
cobras venenosas. E a cobra
coral mata também cobras
venenosas: jararaca e jaracuçu.

Kãyã nox yãgtex tute
yãmĩyxop kutex yĩkoyãhã
xi ũpakut xop yĩkoyãhã xi
ãmtop ax nũyta yãyhã hãm
kixpi nũype mõg ax hã ã
mõg ax kayãnox. Noi ãpip
oknãg ax xi ãkokõn ax xi
xatu heya ax payexop te nũy
mĩymõg yãmĩyxop kutex
kayãnox te nõy mĩy nũy
xatu xut kutex ĩhã max.
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O canto da jararaca imita o canto dos yãmĩyxop e os doentes.
Depois que ela pica, ela fica
mexendo no chão e você vai
ficar igual à cobra, mexendo no
chão de dor. Você não vai ficar
quieto e vai gemer e os pajés
vão cantar para você. Então,
à medida que eles cantam,
os cantos imitando como a
cobra faz, eles tiram o canto de
você e então você fica bom.

Hõnhã ũgmũg ũg tikmũ’ũn
ũxakix huta yã yãy hã
hãm kot max yĩta koxuk
xop mõxaha huta putap
hã xata hã yãy hi.
Ũhũn tute hãm ãgtux
tikmũ’ũn tute tok pop ax
kumuk hu pakut kumuk
yĩta xape xop te ũkuki huta
yĩta tikmũ’ũn te mũg.
Huta hãm ãgtux hu
yãmĩyxop xonãhã ũxuxet
ax yãmĩyxop Tatakox te
mõgãhã hu kõnãg kux tu ki
nũg ta kõnãg hã mõtat pu
kuki ãpep nũyta tu hitup.
Hoje em dia nós tikmũ’ũn,
quando morremos, enterra-se
o corpo. O espírito fica andando na estrada e gritando.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Vocês falaram que os yãmĩy ficam no
cabelo…

Mas só de quem está vivo. Nós estamos vivos
agora, então, nós temos cabelo e yãmĩy fica
no cabelo. O espírito não é ruim, o espírito
é max. E quando você quer viajar, vai ficar
pedindo, pedindo para yãmĩyxop proteger,
para não acontecer nada no caminho.
Yãmĩy vai ficar vendo, no seu cabelo, e ficar
escutando o que você pediu, até quando você
chegar lá. Você fala, yãmĩyxop escuta. Você
não vai ver yãmĩyxop, porque ele é espírito,
mas ele fica dentro de seu cabelo. Aí, ele fica
acompanhando.

Tik yõg appenãhã na’ah

C abelo
Como o lugar
de yãmĩy

Mas, quando a pessoa morre, enterra, e a
cabeça dele fica branca assim: não tem carne.
O cabelo sai dela, cai todo o cabelo e o espírito
max sai do cabelo também. O cabelo cai e o
corpo demora a apodrecer. Aí, Inmõxã fica
no corpo enterrado: Inmõxã abre um buraco,
como buraco de tatu, do caixão até lá em
cima. Toda noite ele sai, grita no cemitério,
chora e vai atentar os parentes. Todo mundo
está ouvindo. Aí, os parentes chamam o pajé.
O pajé vai, vê e fala assim: “Esse aqui virou
Inmõxã”.
Aí, todas as aldeias se juntam. E Tatakox ajuda
o pajé a tirar o Inmõxã. Eles cavam para tirar
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Yãmĩy
Tipos: bons e maus

R itual de I nmõxã
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o Inmõxã. Quando abrem o caixão, quebram
o caixão, aí está o cabelo todo caído e muda
tudo: a cabeça pelada, o rosto; a terra não
quer comer, porque é Inmõxã. Tatakox tira
o Inmõxã do lado de fora do buraco; xinga o
Inmõxã todo e, depois, põe fogo.
Nesse lugar onde está o Inmõxã, o vento não
bate, as folhas ficam quietinhas, nada mexe.
Tatakox grita para as mulheres e fala assim:
“Não fica com medo, não tem perigo, porque
nós estamos aqui para isso, para proteger
vocês”. Todos vão juntar lenha para queimar
o Inmõxã. É preciso queimar todinho, não
pode deixar nenhum pedacinho. Se deixar,
o pedacinho vai se transformar de novo em
Inmõxã. O coração é o mais difícil de queimar:
corta com flecha de madeira e põe fogo dentro
dele e ele não queima. Precisa fazer isso várias
vezes até conseguir acabar. A enxada e a
flecha de madeira não se pode levar para casa.
Depois a gente deve se banhar no rio e jogar
fora a roupa que usou.
Se demorar para tirar Inmõxã, o corpo vai
derreter: apodrece e quem olha acha que é
tihik normal, mas não é. Quando tampa de
novo o corpo com terra e larga e vai embora
para casa, aí, vai se transformar de novo em
Inmõxã.
Nem ũhex, nem os meninos, nem ũgtok de
idade 14, 15 anos não podem participar desse
ritual de Inmõxã.
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A mulher conta que ganha
neném. Fica de resguardo. Se
o marido comer carne, cria
Inmõxã. Então os parentes
chamam o yãmĩy Tatakox para
tirar o Inmõxã de sua cabeça. O
Tatakox o leva para beira do rio
e segura sua cabeça dentro da
água, para o Inmõxã sair. Então
fica bom. E você fica normal. E
deixa o espírito bom no cabelo.

Mĩxux ũgtex, ax kuxex kapa
puxi tatakox yĩm xax xeka
xop nãm ax tatakox tu nũn
ha õm kumuk xip ha xape
xop te mũg tatakox xop pu.
Mũg mũg tu mõgahã kõnãg
ha tu kõnãg hã mõtat tu
mĩm mãy xonix hã mãy tu
mũg xi kote mũg pu mõy
xit putex puxi xut nũy hãm
nak ha xi nũytu xohi nuy
yĩmap ũxakot ax nũyta nõ
tu xohi nũy put nũy kukpa
nũm tox pu xupup ha komãg
nũnãy xi yikox hã puxi tu
hãm tonogã puxi tu max nũy
nõm hã hãmpenã max puxi
put pu mõgã ũxapexop pu.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
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Yãmĩy da folha vai cantar dentro
da kuxex. Então vem chegando
todos os Tatakox grandes e
todos os parentes se aproximam. Os Tatakox vão chegando
aonde está a pessoa doida.
Os parentes seguram pessoa
doida para os Tatakox. Eles
pegam a pessoa e levam para
o rio. Eles afundam a pessoa
na água. Os Tatakox seguram
a pessoa pelo pescoço e pelas
costas com uma forquilha. A
pessoa não pode respirar e
desmaia. Então tiram a pessoa
e colocam na beira do rio. Os
Tatakox ficam em volta dela,
cercam. Levantam a pessoa
e a colocam de cabeça para
baixo. Sai água pelo nariz e pela
boca. A pessoa é colocada de
pé, no chão. Então ela fica leve
e enxerga bem. Ela é levada
de volta para os parentes.

Nũy ãmnĩy pu mõhõn pu xi
yõnkupmã pu penã tikmũ’ũn
ũxok ax pu xape put mõh
nũy nõ hãmkot pu yã tu
nõg pãynãg nõm hãm kopa
puxi koxuk ũxape xop tu
xihip hu ka’okgã hata nõm
kuki hãm kopa tu xupep ha
xape te mõ hap kuxap hã.
Ap koxuk xip putup ah.

Tik yõg appenãhã na’ah

Vocês disseram que o Inmõxã parece
onça?

Parece onça mesmo. Já mataram 3 pessoas.
Já comeram mulheres. E disseram para mim
que pegaram pedaço e levaram para guardar
para ele.
Tinha um tihik que não respeitou o resguardo.
Ele comia caça quando ũhex ganhava neném.
Ele foi para a kuxex e falou assim: “Quem tem
cabeça de kutehetkut? Quem tiver traga para
mim, porque eu vou soltar muito canto de
ritual. Eu conheço muito canto de ritual”.
Tihik falou assim: “Eu tenho”. A cabeça de
morotó é uma bebida. Porque, antigamente,
os tikmũ’ũn não bebiam bebida de branco.
Tikmũ’ũn tinham a sua bebida, que era de
milho e de cabeça de lagarta morotó. Essa
bebida fazia tihik lembrar todos os cantos de
ritual.

G estação
R iscos associados
à transgressão
das restrições
do puerpério

M edicina de
branco

Etilismo como
campo da

O tihik falou assim: “Vá buscar”. Ele trouxe e
deu para ele. Ele colocou na boca e mastigou.
Depois, falou assim: “Eu vou cantar”. Ele só
cantava música de bicho. Tikmũ’ũn ficaram
com medo. Os pajés e todos os tihik. Ele ficou
paptox.
Ele tinha duas mulheres que moravam com
ele; ficavam juntas as mulheres, mas não
brigavam. De noite, ele chamava: “Mariano,
vem colocar mel de fumo no meu olho”.
Mariano é meu bisavô.
Mariano colocava mel de fumo no olho dele.
Com dez dias, ele já estava mudando todo.
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Meu bisavô ficava perto dele direto; um grupo
ficava um dia e dividia com outro para não
ficar com sono; os grupos faziam ritual, mas
ele não teve cura.
Com dez dias, ele mudou: mudou a boca, o
cabelo; ficou grandão; o olho ficou fundo; ele
era homem e passou a ser mulher; apareceu
vagina nele. Os outros o amarraram com
arame, colocaram pedra em cima.
Ficava Tatakox junto segurando para ele não
levantar. Mas Tatakox não assobiava, porque
ele chorava quando via Tatakox assobiando.
Todos os tihik passaram fome, porque ficavam
olhando para ele e não caçavam.
Mariano plantou muita banana da terra e
mandou os tihik pegarem. Só que os ũpit
não foram, só foram as ũhex. Quando eles
foram pegar as bananas, pegaram as bananas
e estavam voltando, voltando perto de
Pradinho, onde capixaba mora hoje em dia.
As ũhex ouviram o grito de Inmõxã e danaram
a chorar. Até minha avó chorou também,
pensando que Inmõxã tinha matado todos os
tikmũ’ũn.
Mas chegou lá, os tikmũ’ũn estavam lá, e
Inmõxã estava deitado. Com três dias, perto
do rio, passou capivara. E dividiu o grupo:
um grupo olha Inmõxã e um grupo vai caçar
capivara. Mataram a capivara. Mataram e
voltaram. Os yãmĩyxop que a trouxeram.
Mariano falou: “Assa uma carne de capivara
e traz para ele”. Fez, com taquara, um tipo de
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Quando, à noite, vai dormir,
sonha e vê os tikmũ’ũn que
já morreram. Quando ele
morre, os tihik o levam para
enterrar (apenas os homens
podem levar para enterrar).
Depois que o corpo acabar
completamente dentro da
terra, o espírito vem e fica onde
está o povo dele e o ajuda.
Então, aquele que vira Inmoxa
(fica doido), depois de sair de
dentro da terra, é queimado
com fogo pelos parentes.
Então não há mais espírito,
ele se acaba com o fogo.
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churrasco com a carne. Quando chegou, ele
não quis comer a carne, ele virou a cara para
não comer a carne. Então, meu bisavô Mariano
falou: “Vá e traga o sangue qualhado, finca no
pau de espeto e traga para mim. Vamos ver se
ele vai querer comer sangue qualhado”.

Tik yõg appenãhã na’ah

R itual de I nmõxã

Eles fizeram um teste para ver se ele virou
Inmõxã mesmo. Quando mostraram o sangue,
ele avançou e comeu tudo de uma vez. Todas
as ũhex ficaram chorando, a mulher dele
trouxe um menino pequeno para perto, e
ele quase matou o menino. Mariano e outras
pessoas deram um empurrão nele. O irmão
dele mandou Tatakox levar Inmõxã para o rio
e matar afogado.
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Yãmĩy
Importância
do Xũnĩm

Paxok hep
B ebida de milho

Kukxatinãg
(jaborandi)
Uso no preparo de
bebida de milho

B ebida feita com a
cabeça de morotó
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Foi Xũnĩm que ensinou para o Maxakali
a cultura, o canto do Xũnĩm?

Primeiro é Xũnĩm. O pajé tem roça e plantou
muda de banana. Quando deu cacho de
banana, quando ficou bom e dava para
tirar, ele tirou e deixou lá no mato. Quando
amadureceu a banana, o pajé foi buscar. Ele
chegou e não havia mais banana. Só casca.
Xũnĩm comeu e foi embora. O pajé voltou
sem levar banana, mas arroncou um outro
cacho de banana, deixou lá e marcou o dia
de buscar a banana madura. Na hora certa de
buscar, ele foi andando. Ele estava andando e
Xũnĩm estava lá, comendo banana. Xũnĩm viu
e correu. O pajé parou: “Ei, espera aí”. E Xũnĩm
parou. O pajé perguntou assim: “Era você
quem estava comendo as minhas bananas?”. E
Xũnĩm: “Era. Essas bananas não são alimento
de vocês, não. É alimento nosso.” O pajé falou
para ele, o Xũnĩm: “ Vocês vão ficar na kuxex de
sua aldeia. Vão ficar lá.” E Xũnĩm marcou com
ele o dia de se encontrarem. E falou: “Vocês
chegam lá e falam para seu pessoal esperar
por nós. Nós vamos chegar quatro e meia”.
Xũnĩm tirou o pau de religião, mĩmãnãm,
tirou a casca e deixou limpo. Pegou urucum
e carvão, e pintaram o mĩmãnãm. Cada
Xũnĩm tem pedaço de mĩmãnãm. Mĩmãnãm é
comprido e desenhado.
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Paxok hep hãmhiptap ũm te
mĩy yãmĩyxop pu Putuxop pu
ũpip hemẽn hãmhipak ũn te
nõm hã yĩkox yo’ak pu yĩkox
tu tup nũy hãm xip ĩhã nõm
hã paxok kotxix hu nũxo’naix
kopa nũyta kutuyũm pu
tu puk nũy tu xeka.
Kutekut putox xup yãg
putuk ũkĩy nũy yũm pu
mõy hamtup xohi 10 pu
tuktox 2 ũtix okpe 3 tikoyuk
te kotxix, ax hu yã hep
nũxo’ap kopuk putup, ah
nũyta tu pap tux nũy kute.
Payã yãmĩy nũn te kot xix, ax.
Antigamente, os antepassados faziam bebida de milho,
paxok hep. Antigamente,
era a mulher que preparava
para o ritual de Putuxop.
Tinha um remédio do mato
– kukxatinãg – que ‘ũhex
bochechava para limpar a
boca e, depois, jogava fora.
Aí mastigava o milho e jogava na panela o milho com a
saliva e deixava fermentar.
Tem também a bebida feita
com a cabeça de morotó.
Para fazer, deve-se enrolar a
cabeça de lagarta morotó na
folha de bananeira e guardar
por mais de 10 dias, para ela
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apodrecer. Mas são só 2 ou 3
cabeças. Mastiga e joga a saliva
fora. Não engole. A pessoa
fica tonta, mas faz parte do
ritual. Só pajé que mastigava.
E o desenho no pau de religião,
mĩmãnãm, foi Xũnĩm que fez?

Mãxap ax hã kakxop ũtut
te put ax putu tuk puxi
yãmĩyxop yũmũgã hã mãxap
xi tak pu yãmĩyxop kutex ax
xohi yũmũg xi ûyõg yãypu te
xomã ax xop yũmũg xunĩm.
Kuxap kotuk Xũnĩm tex
tu nõ yãy xex xi nãhãn,
mĩxux pakoxmãg tepta
xux tute yãmĩy xop yũmũg
hã mãxap ax xi hãm ãgtux
hitap xop yũmũg ax tute
xee nũy yãy tax pupe mõy
xetut tuktok nũy put puxi
nõ kute yãmĩyxop kutex
ax tute nom xop yũmũg.
Nũyta yũmũg tãm nãg nõm
hã atute yiax hãg tex nõm
hok ah xi hãmhitap ãgtux
kama xi yã tute hemẽn xohi
yũmũg hãmhipak yõg pupe
mõy pãhãg tok tu pakut
okpe xetut ok pexape puxi
yĩkopit nũy pukut te ãmãhĩy
yũmũg nũyta hãmhipak mõh.
Ũtex xũĩy okpe xax pukpex,
ũyõg mĩy puu ũgtex xũĩy
puxi hãmhipak mõh nũymõy

Yãmĩy
M ĩmãnãm

É. Xũnĩm fez desenho, porque Xũnĩm vai cantar
e o seu canto conta a história de música e outra
música conta a história do sol. Cada Xũnĩm
pinta um pedaço. Xũnĩm canta o canto dele e
conta história. Ninguém ensinou para Xũnĩm,
mas Xũnĩm fez pintura para o mĩmãnãm de
Xũnĩm. Depois, Xũnĩm começa a cantar lá no
mato, ele está pintando o mĩmãnãm. Ele está
pintando a um quilômetro, a um quilômetro
da aldeia. Xũnĩm começa a cantar: canta e
faz o desenho. Cada Xũnĩm pinta um pedaço
de mĩmãnãm, canta. Pintando, cantando
e desenhando seu pedaço. Cada pedaço
conta uma história diferente. É a história
dos antepassados dos tikmũ’ũn. As mulheres
ouvem o canto. Elas já estão esperando chegar
o mĩmãnãm. Xũnĩm vai trazer o pau para elas
verem. Quando ele chega aqui, no terreiro da
aldeia, em frente da kuxex, ele dança com o
pau no terreiro. O pau é pesado, mas ele dança
com o pau. Dança e deixa lá.
Ritual, espírito de esquilo, yãmĩyxop, dá o
sinal: risca a terra no lugar onde é para pôr
o mĩmãnãm. O pajé junta os homens, e eles
cavam no lugar onde o esquilo marcou. Todos
se juntam e arribam e fincam o mĩmãnãm.

177

Tik yõg appenãhã na’ah

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Amanhecendo, esquilo vem com seu pauzinho
desenhado e finca ao lado de mĩmãnãm,
marcando a hora que os parentes dele vão
chegar. Eles vão chegar para brincar com as
mulheres, depois, na hora marcada. Oito horas,
vem espírito de gambá, dança rodeando,
olhando o pau de Xũnĩm: de cima até embaixo
para ver onde é que está torto. Chega pertinho
e bate: dá sinal se estiver torto, onde é que
mĩmãnãm está torto ou um pouquinho torto.
Yãmĩy
M ĩmãnãm
Importância
do Xũnĩm

Xũnĩm fica dançando. Mĩmãnãm é pesado,
mas Xũnĩm agüenta carregar o pau para a
dança. Todo mundo dança, corre. Quando
termina o canto e a dança, primeiro, Xũnĩm
coloca mĩmãnãm na aldeia.
Quando Xũnĩm colocou mĩmãnãm na aldeia,
ele deixou no chão, no terreiro da barraca,
da kuxex. De noite, Xũnĩm começou a cantar.
Começou cantando quatro e meia. Cinco horas,
ele chegou na aldeia, colocou mĩmãnãm,
entrou na kuxex e ficou. De noite ele começou
a cantar até de manhã cedo. Cantou música
até a noite. Xũnĩm cantou três dias seguidos,
a noite inteira.

Xũnĩm é o espírito de morcego, ele é o espírito
mais forte, mais elevado. Ele conta a história
do espírito de gafanhoto também. Ele é como
um médico para nós. Xũnĩm só cura, ele não
faz mal. Se tihik sonha com Xũnĩm, ele não
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hemẽn ũtex xũĩy yõg nõ õm.
Xi yã kamak yãmĩy kumuk
hã yõnkup ax nũyta tu pakut
pu tak tu hemẽn mĩypap tu
hitup hok puxi yĩkopit puxi
nõmhã yãy ãgtux nũy yãg
yõnkup nãm yãmĩy kumuk hã
xi tikmũ’ũn xakixxop hã ũpip
yãmĩy kumuk xi max pip ha
nõm max yã kaok xẽẽnãg hu
kumuk tu kohok gõy mõxix
paye xop te yĩkopit ax nũy
yap mũn hã yõnkup yãmĩy
pu xuktux nõmhã yõnkup.
Puta tu xut puxi tu hitup.
Primeiro a mãe vai ganhar
neném. Depois que ele cresceu,
os espíritos vão ensinar e o pai
vai ensinar todos os cantos dos
espíritos e aprenderá todas as
coisas da religião do Xũnĩm.
Com carvão, o Xũnĩm vai se
pintar, com urucum, folha de
patioba e folha de bananeira.
Aprendem primeiro com os
espíritos e aprendem as estórias
dos antepassados. Depois
que aprendem se casam e se
a esposa engravidar para ter
neném então vai poder cantar
aquilo que ele aprendeu: os
cantos de religião. E ele vai
saber aquilo que ele aprendeu.
Então ele vai aprender bem,
porque ele já os cantou muito
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no resguardo e também
as estórias dos antepassados e ele já saberá sobre
os remédios da floresta
E quando a criança adoecer, ou a esposa ou os parentes, então perguntam
qual é o doente. Então vai
saber e vai para a floresta.
Dor de barriga ou febre,
vômito, então ele fala e vai
para a floresta para tirar
remédio para dor de barriga.
E também quando sonha com
espírito ruim, o pai pergunta
para o menino doente e o menino conta: porque eu sonhei
muito com os espíritos maus.
E entre os tikmũ’ũn mortos
existem espíritos maus e bons.
Os bons são muito fortes e
passam fumaça de fumo nos
maus. Os pajés perguntam e
pedem para ele contar com
qual espírito sonhou. Então
tira dele e ele fica curado.
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traz doença para tihik.
Quando tihik está doente e sonha com
qualquer religião, canta primeiro o canto
desse yãmĩy que ele sonhou, depois, faz canto
de todo o ritual e, por último, vem Xũnĩm para
encerrar.
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Yãmĩy
Importância
do Xũnĩm

No outro dia, pajé vai para a casa daquele
doente e pergunta a ele qual ritual vai
acontecer, se vai ser de dia, se vai fazer comida
à noite. Aí, tihik vai escolher aquele que ele
sonhou: “Eu quero de dia: canta de manhã até
de tarde”.

Mĩmãnãm é pau de religião.
Cada mĩmãnãm é diferente? Cada yãmĩy
desenha diferente no pau de religião?

Yãmĩy
M ĩmãnãm

É. Cada um, o pintor de mĩmãnãm é diferente.
Mas não existe mĩmãnãm para todo yãmĩy,
só tem quatro. Quatro yãmĩy têm mĩmãnãm.
Xũnĩm, Mõgmõka, Yãmĩy, Kotkuphi. Kotkuphi
são muitos. Xũnĩm é muito, mas mĩmãnãm é
um só para todos. Xũnĩm marca um pedaço
para ele, então, muito Xũnĩm tem um só
mĩmãnãm. Mõgmõka é muito, mas tem um só
mĩmãnãm. Yãmĩy é muito também, mas tem
um mĩmãnãm só. Kotkuphi é muito, e cada
Kotkuphi tem um mĩmãnãm.
Cada Kotkuphi tem o dono. Cada Kotkuphi
coloca o pau no rumo da casa do dono.
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Pop xop kutex ax

Yãmĩy
M ĩmãnãm
Importância
do Xũnĩm
Papel das mulheres
no ritual de Yãmĩyhex

Esse Mõgmõka tem o pau dele: mĩmãnãm.
Tem três paus: Yãmĩy, Mõgmõka e Xũnĩm.
Cada pintura de mĩmãnãm é diferente.
Esse mĩmãnãm comprido é de Xũnĩm. Tem
desenho: sol, morcego, lua, jacaré, cavalo.
Eles desenham os brancos também no pau de
Xũnĩm. O outro é mais baixo: é de Mõgmõka.
O pau de Xũnĩm tem desenho de cada bicho,
porque Xũnĩm canta história de cada bicho.
Tem o pau de Yãmĩyhex também. Mĩmãnãm.
Primeiro, Yãmĩyhex traz o pau delas: é fino
e comprido. O pau é dividido para cada
Yãmĩyhex. As mães de Yãmĩyhex, de casa
a casa, mandam o vestido. Mas Yãmĩyhex
só tem direito a 60cm de espaço no pau de
religião — cada Yãmĩyhex. Se Yãmĩyhex de
uma família tiver duas Yãmĩyhex, as duas só
vão pintar 60cm, porque é medido. Yãmĩyhex
mede. Não pode invadir.
Quando está trazendo o pau, cada ũhex tem
o direito de ajudar as yãmĩyhex a trazer o
pau delas até o terreiro da kuxex. Yãmĩyhex
só trazem e deixam no terreiro da casa. Aí, as
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Hoo aiai hoo aiai haiaai
Xap yĩxux hãm te mã nũy nũ
hãm te mã nũynũ
Xap yĩxux ham te mã nũynu
hãm te ma nũynũ
Yĩm xox te xe max hã hãm
konat
Yĩm xox te xe max hã hãm
konat
Yaihyaoookhoiax hooaaih
hoo aaih hax iah
Yaihyaoookhoiax hooaaih
hoo aaih hax iah

C anto do M ico
Hoo aiai hoo aiai haiaai
Vem logo porque seu marido
ficou deitado
Vem logo porque seu marido
ficou deitado
E o cabelo dele ficou no chão
E o cabelo dele ficou no chão
Yaihyaoookhoiax hooaaih hoo
aaih hax iah
Yaihyaoookhoiax hooaaih hoo
aaih hax iah
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Yãmĩyxop xex’ax a nõy putuk
‘ah, yã xex ax te pip ma mõg
xi ‘ũyõg mĩmãnãm yã kama
xex ax te pip mamõg.
A pintura de cada yãmĩy
é diferente. Cada um tem
sua pintura, seu mĩmãnãm
(pau de religião) e cada
mĩmãnãm tem sua pintura.

Kotkuphi apunet ‘ah Kotkuphi
xexka xi Kotkuphi nãg
Kotkuphi nok kotkupãnanãg,
puy mĩmãnãm yã kama
pip mã mõg xi yã xex
ax te pipma mõg.
Tem muitos Kotkuphi: grande,
pequeno, branco, de pintura misturada, igual à pintura
do pau de religião de cada
um. Cada um tem seu pau
de religião e sua pintura.
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ũhex se juntam e fincam o pau para elas no
chão do terreiro.
Com três dias, as ũhex vão lá no mato tirar a
madeira para fazer o mĩmãnãm de ũhex. A
mãe delas pega e finca o mĩmãnãm. Então é a
mesma coisa: só tem direito a 60cm para cada
família, para as ũhex de cada família.
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Yãmĩy
M ĩmãnãm
Papel das mulheres
no ritual de

Yãmĩyhex

A gente sempre lembra o vestido que elas
usavam para pintar o mĩmãnãm de yãmĩyhex. E
o mesmo lenço amarrado no cabelo. Yãmĩyhex
precisa lembrar, deve conhecer pelo vestido,
cada mãe, para Yãmĩyhex nos ajudar a trazer
o mĩmãnãm de ũhex. São dois mĩmãnãm: um
de Yãmĩyhex e outro de ũhex.
Todo ritual tem seu pau, sua madeira. Mas
alguns espíritos não trazem pau na mudança,
quando ele vem de mudança. Porque cada
um tem seu jeito de vir de mudança: chega
com um canto ou um jeito de assobiar. Mas
tem yãmĩy que não traz madeira, traz ũgtok
pequeno chorando – xoxhãgtex – cantando
com o bico de passarinho, assobiando. As
ũhex sabem que ele vem de mudança. Vai
ficar um ano. Mas quando esse yãmĩy vem
para curar, então, Xũnĩm é quem traz. Ele vem
hoje e volta amanhã. Fica só um dia. Aí ele
não chega desse jeito, não chega com ũgtok
chorando. Espírito de anta, Amãxux, quando
vem, tem um assobio diferente. Ele não traz
pau. Putuxop não traz pau também.

Yãmĩy
M ĩmãnãm
Tipos: nomes e
características

Por isso nós preservamos nossa mata, porque
nosso ritual tem a madeira certa deles; a
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Yãmĩy
M ĩmãnãm
Tipos: nomes e
características

M ĩxux pu ’uk
(erva- botão)
Uso para tratamento
de feridas
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maneira certa de tirar, porque a madeira
tem espírito; e tem um nome também. Cada
madeira possui um nome na língua-idioma.
Lá em Água Boa não existe a madeira de
Yãmĩyhex. Eu vi o ritual de Yãmĩyhex quando
eu tinha onze anos. Porque, como já não tem
mata, o espírito só fica no cabelo.
Agora, na Aldeia Verde, tem muita madeira:
Kotkuphi tem mĩmãnãm. Eles tiram também a
madeira para fazer seu pau, seu mĩmãnãm.
Na Aldeia Verde tem o pau de Kotkuphi: é
pequeno. O espírito da mandioca também
possui seu pau: pau de macaco. Primeiro,
Kotkuphi tira o dele de dentro da mata e finca
de casa em casa, na casa de cada dono.
Isael tem Kotkuphi xeka. O Kotkuphi xeka vai
fincar o pau na porta da casa dele. Em cada
casa, Kotkuphi sabe onde ele vai fincar. Mas
não é qualquer madeira. Toda madeira que
finca é a mesma, porque é uma madeira de
um nome só.
Depois, Kotkuphi, que imita macaco, tira seu
pau. Igual Yãmĩyhex, eles fincam o pau deles
juntinho ao redor da kuxex. Juntinho para
poder pular como macaco.
O pau de Kotkuphi chama macaco, pau de
macaco. Não é qualquer madeira, porque, para
eles pularem – imitar macaco – de um pau
para outro, o pau tem que vergar. Então, não é
qualquer madeira que agüenta. O espírito é de
mandioca, mas ele imita macaco.
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M ĩxux pu ’uk
Mĩxux pu’uk tep pu max?
‘Ũmax hãmkayet pu
‘ãkayet yũm hata xux mep
nũypuk pegã kuhã nũyta
yãmĩy ãkayet tu. Puxi tu
tap mĩxux pu’uk pok ha
pip ah mĩmãti ha pip ah
mĩmtut kũnãy ha pip.

E rva- botão
A erva-botão é boa para quê?
É boa para feridas. Quando
você tiver feridas, corte a ervabotão e esquente no fogo.
Então esprema sobre a sua
ferida. Pronto, ela irá secar. A
erva-botão cresce no brejo e
não na mata. A erva-botão cresce também ao lado das casas.

Ã mnĩytut
Ãmnĩytut tep pu max?
Ãte xokakak xupep mãhã
ha õmte xuk yĩmũ pip tuk
toh mõxaha ĩhã ãmnĩytut te
ha nũn hãm yãy kumõy tu
ũmãm tup tu ha yãy hã xahok
hak yok tu hak mõg putat hã
tuta nõh topoh ha ãtu hax
kumuk xut haptex putup
ãte paxupa ka’ok ha tux ãte
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mĩm hã tuta penãhã xokakak
hak tok mũn tix putox mãhã
tuh ãmnĩy nõy ĩhã xeh mõg
xonẽ pet tu ũyõg xep mãm
tup tu xokakak tuh xeh
xahogãhã ha xupaha ha
yok ũgtõã yã mũtix tuptex
tu hãptup ĩhã put mõg
apne tu ha xohi te mãhã
ah yã hemẽn hok ah ũyĩn
hãmkotyãg pu xi yã ãxũĩy
pu koato’ot hãmyãy kumõy
tu ĩhã xupep yõg xokaka.

Gambá
O gambá é bom para quê?
Eu crio galinhas. Noutro dia,
uma estava chocando e os
pintinhos saíram. De madrugada, veio um gambá ao galinheiro e as galinhas gritaram.
Eu me levantei e fui para a
estrada. Lá encontrei o gambá.
Ele soltou em mim um cheiro
ruim. Eu quis matá-lo, mas ele
correu rápido. Joguei um pau
na direção dele e fui olhar as
galinhas. Ele matou os dois
pintinhos, mas só comeu as
duas cabeças. Na outra noite,
ele voltou, mas na casa do meu
filho, querendo comer de novo.
As galinhas gritaram novamente e meu filho se levantou e foi
ao galinheiro com seu cunhado e mataram o gambá. No

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Kotkuphi tem história.
Tem vários tipos de Kotkuphi, como tem vários
tipos de mandioca: kotxaxãta, kotkuphixeka,
kotxuxtõynãg, kotponok nĩyõn, kotkup
puk. Cada um tem pintura diferente; pinta
mĩmãnãm diferente; pinta flecha diferente;
pinta o corpo diferente. Cada Kotkuphi corta
o cabelo diferente também, tem um jeito de
cortar o cabelo.

Tik yõg appenãhã na’ah

Yãmĩy
M ĩmãnãm
Tipos: nomes e
características

Papel das mulheres
no ritual

Toda mulher é mãe de ritual.
Eu sou uma mãe e respeito o meu ritual.
Por isso nenhum ũgtok meu nunca adoeceu.
Quando meu ũgtok sentiu dor, eu falei com
ele: “Meu filho, se essa dor não sarar, eu levo
no hospital; se no hospital não sarar, eu trago
para a aldeia e faço meu ritual”. Aí ele sarou. E
nunca mais ficou doente.

Ã mnĩytut (gambá)
Uso da carne
como antitussígeno
e analgésico

Tratamento para
dispnéia com
chá de fígado

Mas nós também temos nossa medicina
tradicional. Por exemplo, tira o fígado do
gambá, seca, torra e faz chá. É bom para crise
de asma com mudança de tempo.

Parece que Xũnĩm é quem tem o conhecimento de tudo. Por isso, o pau de religião dele é maior. É ele quem conta as
histórias na casa de religião, na kuxex,
para os meninos?

Yãmĩy
Importância
do Xũnĩm
M ĩmãnãm de Xũnĩm

Xũnĩm é que trata dos doentes. Quando tem
ritual por um doente, pajé vai e junta os tikmũ’ũn
para curar aquele doente: aí, canta Mõgmõka;
canta Yãmĩy; canta Poop; canta Amãxux.
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Depois, quase terminando, Xũnĩm canta e fecha.
E, depois que Xũnĩm fecha, Yãmĩyhex canta para
levar as doenças que Xũnĩm tirou.
Então, dois tihik vêem e pegam as comidas e
mandam o doente escolher uma comida. Essa
comida é de Yãmĩyhex. Cada mulher faz a
comida para sua Yãmĩyhex, de casa em casa.
Aí trazem para Yãmĩyhex daquela pessoa que
está doente.

Yãmĩy
M ĩmãnãm
Importância
do Xũnĩm
Tipos: nomes e
características

Sabe por que a história de religião é comprida?
Mĩmãnãm na aldeia é comprido. Acho que é
dez metros. É porque Xũnĩm canta e o espírito
desce do céu. Espírito desce para ficar no pau.
Mĩmãnãm fica mais longe da kuxex. Eu acho
que 15 metros.

A pintura de mĩmãnãm é diferente. O
mĩmãnãm baixinho, o de Mõgmõka, não tem
desenho. Só pintura. O mĩmãnãm de Xũnĩm é
todo desenhado. Xũnĩm é diferente: o pau é
dividido de 1 em 1 metro para cada Xũnĩm de
uma família. E cada Xũnĩm de uma família faz
seu desenho diferente. Esse aqui é vermelho.
Esse pontinho assim é preto. É porque
representa pintura de religião. E quando
religião quer cantar e dançar é assim.
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outro dia, ele pegou o gambá
e o levou para a aldeia e todos
comeram. A sua carne é remédio para tosse e para dores.

Xunĩm textu xanãhã yãmĩy
hu ta put xok xunĩm xãnã
nũy yãmĩy te, ĩy nũn. Puxi
nu yãmĩy te ĩynũn nũy nũy
hãm tonok puxi yãmĩy
xupax nũy tanũ nũy xunĩm
kopa hãm tonok. Puxi
xunĩm maaapyuyuyu.
Os Xũnĩm chamaram os
yãmĩyxop e eles vieram. Xũnĩm
chamou yãmĩyxop e eles
falaram: “Estamos chegando
e vamos pousar no meio dos
Xũnĩm”. E eles fizeram sinal.
Gritaram: “baaaupdjudjudju”
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Ãmnĩy tox hãg tex xunĩm.
Yãy yõg mĩmãnãm mõxih
nũyta pu mõy yã hãmtu
tup, pu ũhũn xi tihix, nũy
xunĩm kutex kaka yãy
putup nũy yãy tax.

Este yãmĩy representa Yãmĩyhex. Cada mulher
manda seu vestido para seu religião. Yãmĩyhex
usa esse vestido. Komãyxop, a pintura, é
vermelha e preta. Risca assim.

A noite inteira o Xũnĩm canta
depois de “plantar” o pau de religião dele, até de manhã cedo.
Enquanto Xũnĩm canta, homem
e mulher namoram para casar.

Mas não é o corpo todo. Yãmĩyhex só pinta o
braço, a perna e o rosto.

Faz o fundo todo vermelho e risca de
preto?

Cada mulher da comunidade entrega
seu vestido para o marido. Ele leva o vestido para Yãmĩyhex na kuxex.

Não tem muitos Yãmĩyhex juntos na casa de
religião, na kuxex. O marido leva o vestido de
sua mulher para Yãmĩyhex.

Yãmĩy hex yã xakix xop koxuk
ũn putup nũy tu yĩmxox
pu hãm ãgtux, Kuxex tu
hãm’ ãgtux puxi Tatakox tu
nũnã. Pu Kuxex tu xihip.
As mulheres pedem o Tatakox
para trazer os espíritos
dos mortos. Tatakox traz,
mostra e vai para a kuxex, a
casa de religião, e fica lá.

Tik yõg appenãhã na’ah

Yãmĩy
Papel das mulheres
no ritual de yãmĩyhex

Todas as mulheres cedem o vestido, mas
só Yãmĩyhex que está na kuxex recebe o
vestido, porque mulher não pode entrar
na kuxex. É isso?

Yãmĩyhex tem a dança diferente. Se não tiver
carne, a gente não manda o vestido. Yãmĩyhex
come peixe também. Yãmĩyhex não come só
mandioca. Yãmĩyhex não come comida sem
carne. Só come mandioca com carne.
Cada mãe de menina que já morreu pede para
Tatakox trazer o espirito dela. Ela fala para o
pajé conversar com Tatakox.
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Ritual de iniciação

Yãmĩyxop
Transmissão

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Antes de cinco anos, criança não pode entrar
na kuxex. Criança de 4, 5 anos não pode entrar,
mas existe religião que pega as criancas e leva
para a kuxex. Elas ficam 30 dias na kuxex
e, depois, voltam para casa. Yãmĩyxop faz
tanguinha e os libera. Yãmĩyxop é assim.
Tatakox leva para a kuxex. Yãmĩyxop toma
conta; abre a memória das crianças; toma
conta deles. Espírito fica dentro do cabelo
deles. Enquanto Tatakox não os apanha, o
espírito não fica no cabelo deles. Porque ele
ainda não é de yãmĩyxop, porque ele não é de
religião ainda.
Tatakox está querendo vir, aí ũhex arruma as
crianças para Tatakox pegar. Tatakox escolhe,
coloca na lista quais crianças ele vai pegar.
Quem tem ũgtok de seis anos para abrir a
memória precisa levar para a kuxex. Não é o
pai nem a mãe que escolhe. Tatakox escolhe
as crianças que vão para a kuxex. Só a mãe fica
sabendo. Ũhex arruma ũgtok, pinta, amarra a
cabeça. Tatakox vem, ũhex já está arrumando
ũgtok. Quando a criança vem, o pai está junto
com Tatakox. Ũhex arruma ũgtok e fica perto
de casa. As crianças ficam juntas e Tatakox
vem, vem pegar ũgtok. A mãe dele pega e põe
nas costas. É religião dele. Tem Xũnĩm. O meu
ũgtok, Tatakox vem e pega. Xũnĩm grita, canta
e grita. Leva para a kuxex e deixa lá.
O pai fica junto com ele dentro da Kuxex e a
criança não pode sair. É dia e noite, yãmĩyxop
vai ensinando para quando ele sair. Cada
Tatakox é Xũnĩm, Kotkuphi, Mõgmõka,
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Kakxop pit atut xop te xat
ah. Ũta kakxop mũn te xat
pu yãmĩyxop tak yũmũg, nũy
xohi te xĩ yũmũg kakxop.
Nũy ta yãmĩyxop ũxuxet
ax Tatakox. Mũn nũn ax
hu kakxop pop, nũy Kuxex
kopa tigã. Pu yãmĩyxop tak
yũmũgã xi yãmĩyxop 30
ni hapu yãmĩyxo yõg hãm
xomã’ax yũmũg puxi nõmhã
xut putupet tu xip nõm hã.
A mãe do menino não manda
nele. É o pai que manda e o
pajé conta quantos meninos
vão abrir a memória (ser “batizados”). Esse ritual tem o nome de
Tatakox. O Tatakox vem e pega
as crianças e leva para a kuxex
para abrir a memória (“batizar”).
Aí o pajé vai ensinar para os
meninos sobre os espíritos
da religião por 30 dias. O pajé
ensina e o yãmĩyxop ensina
também. Depois de 30 dias, os
meninos podem voltar para
sua casa. E ficam lá na casa.
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Kakxop ahitop hu Kuxex ha
mõg’ah. Nãy pu Tatakox put
pu Kuxex kopa xip pu paye
yũmũgã pu hãmyũmũg,
pupe xut pu pu yĩ hãm
kute’ex hok kamã. Kuxex
hamõg hu yãmĩyxop mũn
kutex apax huyũmũg.
Tatakox leva os meninos
para dentro da kuxex, casa
de religião, e o pajé vai ensinar religião para eles. Não
pode brincar, fica quieto
para ouvir os cantos.

Yãmĩyxop yã tute tikmũ’ũn
xohi hã yãnak. Yãmĩy yã ha
mũnxop te tikmũ’ũn kaogãhã
paxpu ha mũn xop hok
yãmĩyxop yi tikmũ’ũn ũm
kaok putup ah. Yãmĩyxop
yã ka’ok xe’ẽnãg nũ nom
tuk mũxa xok oknãg kama.
Yãmĩyxop xek ax ũka’ok.
Os espíritos acompanham
(ajudam) os homens. Todos os
tipos de espírito dão força para
os tikmũ’ũn. Se não tem religião, os tikmũ’ũn ficam fracos.
Os espíritos são muito fortes.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
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Amãxux. Cada um pega ũgtok e cada um tem
seu jeito de gritar e assobiar. Trinta dias deve
ficar na kuxex, para pajé ensinar ũgtok dentro
da kuxex. Trinta dias. Quando ele sair, não vai
poder contar para as outras crianças. E não
pode contar para a mãe dele, nem para a irmã
dele.
Assim o menino, o ũgtok, já abre a memória. Ele é iniciado na kuxex. Mas, depois, ele não pode contar para as outras
crianças, nem para as mulheres o que ele
aprendeu lá?

Não pode.

Não pode contar o que aprendeu na kuxex.
É segredo. Mas tem história de penãhã. Tem
história que aconteceu. “Queimado de fogo”.
Todo dia, a mãe faz comida para a criança. O
pai pega a comida e leva para a kuxex. Ũgtok
não pode sair da kuxex de jeito nenhum. De
manhã cedinho, yãmĩy pede a criança e leva
aonde tem água. Chega lá e está dormindo.
Cinco horas da manhã. Pega água e banha
as crianças para abrir a memória delas. De
manhã cedinho. Bem cedo, seis horas, para
ter respeito de pajé. Trinta dias, ele sabe tudo.
Como religião canta, como religião pinta,
como religião dá carne para a mulher, como
religião faz flecha. Tudo isso religião ensina.

Yãmĩyxop
Transmissão

Aquelas crianças que levantam três horas
da manhã, quando religião está cantando –

187

Tik yõg appenãhã na’ah

Ũhũn a xohite yãy putuk’a

Xũnĩm, Kotkuphi, Mõgmõka – vão aprender o
canto de ritual, canto de yãmĩyxop. A criança
que não vai, não aprende.

Yãmĩyxop
Transmissão

Tudo isso pajé ensina. Também ensina como
religião faz chapéu para dançar. Mõgmõka faz
muito chapéu de folha de coqueiro.
Cada religião tem um chapéu?

Mõgmõka faz chapéu de folha de coqueiro,
Xũnĩm faz chapéu com folha de bananeira,
porque Xũnĩm gosta muito de banana.
R esguardo
Função

A mulher no resguardo, antigamente, quando
ganhava ũgtok, prestava muita atenção no
ritual, para aprender o canto. A mulher aprende
através do resguardo. Os homens aprendem
na kuxex, com religião. As mulheres aprendem
através do resguardo. Porque as mulheres não
vão para a kuxex. Para o homem aprender a
flechar, depois que as mulheres têm filhos, ele
pega flecha e vai onde tem folha pendurada
num fio de teia de aranha, xaktakaxit. O vento
vai tocando e balança. Porque é pendurada
tipo uma linha amarrada na folha. É para ele
ficar bom de flecha. É tradição. Nossa.
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Por isso a gente não esquece.
A pintura de religião é forte.
Onde o tikmũ’ũn estiver, os
espíritos estão junto, dentro do
cabelo. Mas quando o tikmũ’ũn
bebe, o espírito sai fora dele.

Paye te kamah yũmũgãhã
yãmĩyxop kux xax nõmhãg
tu xupep yãmĩyxop (koyux)
pu yũmũg yãmĩyxop yõg
yãy pute xo mãax tikmũ’ũn
ah tutep xaxok putup ah yãy
yõg hãm xomãax. Yãmĩyxop
‘ũg tex’ax puxi tikmũ’ũn,
mĩmtut ha kakxop tu hitup
tatuktex hok hãm’ãxi nãg.
O pajé também ensina qual o
tipo de folha (bambu,
banana etc) do yãmĩy. Cada
religião usa um tipo na cabeça. O tikmũ’ũn vai ver, vai
saber e não vai esquecer. Se
religião não canta, as crianças ficam tristes. Quando a
religião canta, as crianças e
todo mundo ficam alegres.

Tonopexot kotot te
yũmũgãhã ‘ũmĩy nãptut xi
pohox, yakax hã mãm kix,
pox xeka mĩy, xi xokxop xak
hã yũmũgãhã xi mĩmtut
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mĩy hã ũmũgãhã, xi
yũmũgãhã hãmxopmã ax
xohi yũmũgãhã kot xok hã
yũmũgãhã, komĩy xi paxok,
peyõg, xi teptakup xok hã, xi
mĩtakup xok hã yũmũgãhã xi
totmã xok hã xi tohot, xi puk
kũy hã yũmũgãhã, xi pamãg
xeka mĩy hã yûmûgãhã xi
yũmũgãhã mĩhĩm nõm hãg
tu mĩmãnãm mĩy toknõm
xi yũmũgãhã mĩmxux nõm
hãg tu yãmĩyxop kux hĩy
xi mĩmxuxkepponok mĩy
yũmũgãhã toktap xi mĩy
yũmũgãhã kutehet ũxak ax
nũy xax mõĩn nõm kũĩn kuxet
ha nũy xutxok, nũyta, kũĩn
nãn hãg tu kakxop yũmũgãhã
yãmĩyxop kutex ax hã.
O professor de cultura ensina
a fazer arco e flecha, matar
peixe com timbó, fazer lança e
ensina a caçar bichos. Ensina
a fazer casa e ensina muitas
coisas. Ensina a plantar mandioca, ensina a plantar batata
doce e milho, feijão e bananeira e pés de frutas. E ensina
a plantar abóbora e melancia,
a tirar mel de abelha, a fazer
armadilha grande e a fazer o
mĩmãnãm com aquela madeira,
o jequitibá. E ensina a amarrar a testa para o yãmĩyxop,
com aquela folha, a patioba.

Ũhũn a xohite yãy putuk’a
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Aos 6 anos, ũgtok vai para a kuxex abrir
a memória da tradição, o pajé ensina
para ele a religião. E a menina?

A menina não. Não, porque menina não vai
entrar na kuxex. Mas também tem o professor
de cultura. Homem e mulher. E o professor de
cultura homem vai ensinar para as crianças
que religião abre a memória. Coloca mel de
fumo no olho dele para abrir a memória. Se
a criança brincar, fizer coisa que não pode,
ele coloca mel de fumo no olho dele. Aquele
religião que pegou ũgtok e levou para a kuxex.
Cada ũgtok tem religião que olha por ele. A
professora de cultura ensina na casa mesmo.
Na casa da professora. A menina. O canto de
moça. O canto de religião para aprender. E
quando tem festa, todos vão ficar dentro da
kuxex. Aí, religião canta e as mulheres todas
e as meninas escutam religião. Então, religião
pára e canta, e elas cantam também. Igual
religião.

Yãmĩyxop
Transmissão

Do lado de fora?

É. Mulher não entra na kuxex.
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Professor de cultura ensina a fazer artesanato,
por exemplo, ensina a fazer arco e flecha,
que homem faz. Mulher faz colares, cordão e
bolsa.
O professor de cultura é homem ou
mulher?

Homem e mulher.
Professora de cultura ensina a fazer bolsa,
tuhut mamxuk, mãm xuk ax. Ensina a fazer
colar, panela.

Trabalho do
homem

Plantas
medicinais

Papel do homem
na coleta

Trabalho de homem. Do homem. Faz arco,
nãmtup, faz flecha, bodoque, hãmxapkup, de
matar passarinho. Pox xeka é lança. E busca
lenha, kuha mõg. E faz casa, mĩm tup. Faz
roça, hãm xa mĩy. E ũkupihi é caçar. Caçar
bicho. E procura remédio. Quando o filho dele
fica doente – diarréia, dor de barriga e vômito
–, o pai sai para o mato para tirar remédio
no mato. E traz remédio para ele. Remédio,
hẽmẽn pop nũn. E kaxop yũmũgãhã kuxex é
ficar ensinando as crianças na casa de religião.
Criança masculina.
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E ensina a cortar aquela taquara
para tirar a casca e levar para
a casa de religião para tirar e
pintar de listrado com urucum
e ensinar as crianças a cantar.

Tonopexot kototxopte
yũmũgãhã xamax mĩy.
Tonopexot pit te pitxop
yõg hãm xomã ax
yũmũgãhã ‘ũpitxop pu
xi kama tonopexot hex
te ‘ũn yõg hãm xomã
ax hã ‘ũn yũmũgãhã.
Tonopexot pit xi hex te
yũmũgãhã pu yĩ pit yãy
hãm ax yũmũg xi ‘ũn yãy
hãm ax yũmũg kamah.
Os professores de cultura ensinam os meninos
a fazer artesanato.
Os professores ensinam-nos
a fazer coisas de meninos.
E também as professoras
mulheres ensinam as meninas
a fazerem coisas de meninas.
Professores homens e mulheres
ensinam para que os homens
saibam das suas coisas.
E mulheres saibam das
suas coisas também.
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Tik hãm ax yã puk nõ a
‘ũn yõg putuk ah.
Nãmtut mĩy, pox hĩy xi xox
mĩy putu nõg puxi pop hã
yãy hit nõ kupi ax hu nõ
xokxop kix pohox yã xokxop
xeka nãg mũn pu max.
Xapa, xupatex, kunĩõg,
patxa’ax xi yã kama hupnãg
pu max xi mãhãm, xetxox,
koktix, popxeka, kunũhũn,
xapupxee, hõnhã hãmxap
kupyõg. Hãmxap yã putux
nãg mũn pu max. ‘Ũmĩy
ax hãmxap kup hu nõkupi
hu nõ putuxnãg kix.
Payã a xok xop xeka
kix pup max ah.
Yã xeka nãg mũn kix, xexex,
kunãhãn, kotũg, kuxxuxnãg,
xoxpunupa xuxnãg,
xoktamãta, putuxkup.

O trabalho da mulher: fazer bolsa. É homem
que tira a casca de embaúba. Ele traz, a mulher
rapa, tira a linha e faz bolsa. Aí o trabalho da
mulher. O homem não faz comida. Só mulher
que faz. E também busca água. Mulher pesca
com tuhut. Lava roupa. Homem não sabe lavar
roupa. E mulher arruma casa. Mulher costura
roupa. E também mulher ensina a menina em
casa. Tudo coisa de mulher.
Mulher também faz linha para arco e bodoque.
Mas quando a mulher está doente, o homem
faz, mas não faz tudo: faz comida, só não faz
bolsa e colar. Quando a mulher está doente,
precisa fazer muita comida para o ritual de
cura. O pajé arranja uma mulher para fazer
comida para ele, para religião. E o homem
ajuda o pajé.

Trabalho da
mulher

Yãmĩy
Comida no ritual
Papel das mulheres
no ritual

As coisas dos homens são
diferentes. Não são semelhantes às das mulheres.
Eles fazem arcos, amarram
flechas e fazem pontas. As
flechas são boas para bichos
grandes e bichos pequenos.
São boas para paca, cutia, coelho, preá e também gia, peixe,
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rato, porco do mato, guariba,
quati, catitu. Já o bodoque é
bom para aqueles pássaros.

Etilismo
Busca de tratamento

M edicina de
branco

Etilismo como
campo da

M edicina
tradicional
indígena

Etilismo como
campo da

A gente, com este livro, com esta pesquisa pôde ver como a cultura Maxakali é
rica, é bonita e complexa. Mas a gente
sabe também que um dos problemas
de saúde mais graves que o Maxakali
enfrenta é o problema do alcoolismo. O
que vocês pensam desta doença? O que
o alcoolismo está causando na cultura
de vocês?

O alcoolismo atrapalha nosso ritual. Os pajés
são poucos, estão morrendo novos e não
passam os conhecimentos para as crianças.
Por isso, queremos um tratamento; queremos
ajuda médica, porque o alcoolismo não faz
parte da cultura dos tikmũ’ũn. Foi o branco,
o contato com o branco que trouxe essa
doença; a bebida dos tikmũ’ũn era bebida de
ritual e era outra, mas a gente perdeu essa
bebida, por causa dessa droga. Foi o branco
que trouxe a cachaça para tomar a terra da
gente. Os fazendeiros trocavam bebida por
terra; trocavam cachorro, facão, em troca da
terra para eles. Pedimos ajuda para cuidar
de nossa saúde: fazer tratamento nas aldeias
com remédio de branco, e o pajé também vai
ajudar a fazer o tratamento com nosso ritual.

Fazemos o bodoque e caçamos com ele, mas não é bom
para matar bichos grandes.
Ele mata os pequenos,
como tucano, sanhaço,
rolinha, inhambu, beija-flor, sabiá, coruja.

Ũhũn tute putõy hã nax mĩy
xi mĩy ‘ũgtok ta ax tuthã nõh
‘õm xi tuthi xamut hu yĩmxox
pu nõh nãptut xit xi nõh tut
mĩm mãm xamut ax xi kot
xaha huh mĩmtut popnãg
hu xit huta mĩmxux mep hu
nõh mĩy huta nõh xokxop yin
mãhã, ãmãxux, xapup xe’e
xi mãhãm xi mãm ha mõg
tut ha konãgkox tu hu xuk
xi yãmĩyxop pu hãmyãg.
A mulher faz panela de barro
e faz fralda de criança com
embaúba. Raspa a embaúba
e faz linha para arco para o
marido e faz rede com ela e
pegador de peixes. Derruba
mandioca e leva para casa.
E tira. E então corta as folhas e
vai pondo uma em cima da ou-
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tra para a criança comer carne
de caça, anta, catitu e peixe. Vai
pescar e vai com a rede ao rio.
Pesca e dança para a religião.

‘Ũn hãm ax yã puk nõg a tik
yõg putuk ah. ‘Ũhũn tut mũn
xap xi ãmmuk xi mãm xuk,
kunox pix, mĩmtut kunut xit,
kunox xap, konãg tat, panat
pix, tuthi xamut, ‘ũtok xinãhã,
kot kutet, teptak tet, kot xit,
tutpe xap, mãm xinãhã, ‘ũgtok
hã tehe, ũgtok yũmũgãhã,
hemẽn xo’op mãhã, ũgtok
pix konãg tu, hãmtap ãgtux.
O trabalho das mulheres é
diferente. Não é semelhante
ao dos homens. As mulheres
tecem embaúba, cozinham,
pegam peixe, lavam roupa,
varrem a casa, costuram roupa,
carregam água, lavam pratos,
raspam embaúba, dão comida
às crianças, cozinham mandioca, assam bananas, raspam
mandioca, costuram rede,
pescam peixes, cuidam das
crianças, ensinam as crianças e lhes dão remédio para
tomar, dão banho nas crianças
e falam de antigamente.

Trabalho da
mulher
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Nota Introdutória

Os questionários (bilíngües) oferecidos aqui ao leitor foram elaborados a partir
das informações gentilmente cedidas em entrevista com a coordenadora técnica da CASAI (Casa de Saúde do Índio) / DISEI — MG/ES — FUNASA, Cíntia
da Conceição Gonçalves. Divididos em três áreas (adulto, gestante/puerpério
e pediátrica), esses questionários pretendem subsidiar a consulta, para além
da observação clínica, assim como auxiliar na elaboração da anamnese.
Contudo, o leitor perceberá a inexistência de tradução para algumas questões propostas, e, mesmo assim, elas foram mantidas no
corpo do texto para marcar os casos de lacuna vocabular no universo Maxakali, bem como os pontos de interdição na cultura.
A fim de contribuir para uma abertura do diálogo intercultural, este livro
oferece aos técnicos da área de saúde a possibilidade de expressar algumas frases-chave (no contexto de uma consulta) em língua maxakali. Para
tanto, o leitor encontrará junto ao Glossário um Guia de Pronúncia.
Algumas observações iniciais sobre a pronúncia (localizada entre colchetes abaixo das frases em maxakali):
O símbolo ‘ marca a sílaba tônica. A vogal em itálico marcada com
circunflexo â marca uma vogal inexistente no português. Para
reproduzi-la, pronuncie a vogal u sem arredondamento dos lábios.
Seu som aproxima-se à vogal u do inglês na palavra but.
O t diante de i deve ser pronunciado como no dialeto baiano e não
como no dialeto de Minas Gerais. Portanto, a sílaba ti não deve ser
pronunciada como tchi.

Anamneses

Anamnese de adulto*
1

Uma recorrência importante na clínica do adulto são os casos de fraturas:
muitas quedas ou brigas internas decorrentes de estado alcoolizado. Então,
diante de fraturas, é importante questionar o tempo: quando quebrou?
A questão de lombalgia, problema de coluna, esse tipo de dor é muito
freqüente também. Nesses casos, é importante perguntar: se é uma dor que
pulsa; se é uma dor que queima; se é uma dor que vem à noite. Porque, às
vezes, após as atividades diurnas, à tarde, começa a doer. Mas, às vezes não
pára, ou seja, de dia e de noite é a mesma dor. Portanto, os casos ortopédicos
são os mais recorrentes.
Para ajudar a localizar a dor, seria bom distinguir as seguintes partes do corpo:
cabeça, tórax (as costas), perna e glúteo; barriga: a parte de baixo e a de cima.
É importante investigar: há quanto tempo dói; se é uma dor constante;
se tem um período que dói (dói de manhã, dói só à noite, dói na hora que
acorda); se é uma dor que pulsa; se é uma dor em queimação, se queima; se
é superficial, ou se é interna; se já teve um acidente antigo; se já teve algum
acidente mais traumático; se teve um acidente há 5, 6 anos e está tendo
conseqüências hoje. Pode-se sugerir: se caiu do cavalo; se foi atropelado.
Então, trata-se de saber se houve algum trauma, ou um acidente mais forte.
Ou, sendo um acidente atual, como foi?
Há muitos problemas gástricos também: gastrite, por exemplo, devido
à ingestão de bebida alcoólica sem alimentação.
Quanto à questão do raio x, seria importante explicar-lhes o que é raio x.
A gente costuma dizer-lhes que é uma fotografia, que dá para ver por dentro.
Da baciloscopia. Às vezes, há suspeita de tuberculose, então, tem que
fazer a baciloscopia, ou seja, a coleta do escarro: são três amostras – todo dia,
antes de tomar café, escovar os dentes (eles não têm muito esse hábito), é
necessário coletar esse escarro. Só que esse escarro deve vir do pulmão, não
pode ser aquele escarro misturado com saliva. Então, muitas vezes, eu falo que
tem que tossir, porque, se ele cuspir, vai dar negativo, um “falso negativo”. Ou
seja, essa não é uma mostra satisfatória. É preciso explicar que esse catarro
deve vir de dentro: é preciso forçar a tosse para conseguir expelir uma amostra
satisfatória. Uma das dicas é prender a respiração. Nesses casos, não sei como
explicar que o catarro deve vir de dentro, numa tosse mais profunda.
1* Entrevista com Cíntia da Conceição Gonçalves, enfermeira pós-graduada em Saúde da Família e
Administração Hospitalar; coordenadora técnica da CASAI (Casa de Saúde do Índio) / DISEI – MG/ES –
FUNASA.
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Consulta
Dor em geral
Dói a cabeça?
— Ok ãptox xũĩy?
[Ou ãm’toi tchã’ãim?]
Dói o tórax?
— Ok ãkep xũĩy?
[Ou ã’kéu tchã’ãim?]
Doem as costas?
— Ok ãkõõg xũĩy?
[Ou ãkõ’õ tchã’ãim?]
Dói o glúteo, as nádegas?
— Ok ãtayĩn xũĩy?
[Ou ãta’nhĩa tchã’ãim?]
Doem as pernas?
— Ok ãkup xũĩy?
[Ou ã’kâu tchã’ãim?]
Dói a parte inferior da barriga?
— Ok ãtex xahi xũĩy?
[Ou ã’tei tcha’rri tchã’ãim?]
Dói a parte superior da barriga?
— Ok ãtex xahi hata pepi xũĩy?
[Ou a’tei tcha’rri ra’ta per’pi tchã’ãim?]

Ortopedia
Quando quebrou?
— Hãm ãm hã ã yãy xaa?
[Yãy xaa? (mostrar a parte do corpo em questão) ‘Nhãim tcha’a?]
Há quanto tempo dói?
— Hãm ũm hã axũĩy?
[‘Rãm ‘ãm ‘rã a tchã’ãim?]
Está latejando?
— Ok axũĩy tãmnãg?
[Ou a tchã’ãim tãm’nã]
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Está doendo lá dentro?
— Ok hã pati xũĩy?
[Ou ‘rã par’ti1 tchã’ãim?]
Está doendo por fora?
— Ok yã xax yũmũg xũĩy?
[Ou nhã tchai nhã’mã tchã’ãim?]
É uma dor que queima?
— Ok pukpex ãxũĩy?
[Ou pâ’pei tchã’ãim?]
Dói de manhã?
— Hãmtap koa xũĩy?
[ Rãm’tau ku’a tchã’ãim?]
É uma dor que vem à noite?
— Yã ãmnĩy mũn xũĩy?
[Nhã ãm’nem ‘mãa tchã’ãim?]
Dói o dia inteiro?
— Yã xũĩy mõkumak?
[Nhã tchã’ãim mõkâ’ba?]
É a mesma dor o dia inteiro?
— Ok yã hamũn ũxũĩy mokumak?
[Ou nhã ra’mãa tchã’ãim mõkâ’ba?]
Já teve algum trauma mais antigo?
— Ok pãhãm ãnãhok?
[Ou pã’rrãm ãnã’rrôu?]
Já caiu do cavalo?
— Ok kãmãnok tu ãnãhok?
[Ou kãma’dou tâ ãnã’rrôu?]
Já foi atropelado?
— Ok yip te xãhã tẽy?
[Ou ‘djiu té tchã’rrã tem?]

1 Pronunciado como o t da Bahia, como em tia, e não como o t de tia pronunciado em Minas Gerais:
tchia.
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Já teve algum acidente, há 5 ou 6 anos, que está tendo conseqüências hoje?
— Ok pã hã xatep yãy xũĩy gã hok?
[Ou pã’rrã tcha’téu ‘nhãim tchã’ãim gã’rrou?]
O raio-x é uma fotografia que permite ver por dentro.
— Ãkoxuk xut ax nũy akopa pena.
[Ãku’tchâ ‘tchâga ‘ai ‘nãim aku’pá pe’nã]

Pneumologia
Você vai levantar de manhã, escovar os dentes e, então, escarrar no copo.
— Hãmtap koa ãyok nũyta ãxox kanop nũyta puku ta kãnẽy nãhã.
[Rãm’tau ku’a ã’djou nãim’tá ã’tchoi ka’dou nãim’tá pâ’kâ ta kã’nem nã’rrã.]
Só pode ser catarro. Não pode ser catarro misturado com saliva.
— Yã puku tãmnãg ta ka ũhep hã kotinã.
[Nhã pâ’kâ tãum’nã ta ka â’rréu rã kotinã’rrã.]
É necessário prender a respiração e forçar a tosse para conseguir expelir uma boa amostra.
— Xit putop nũyta ãkot yãy.
[‘Tchia pâr’tou nãim’tá ã’koa ‘nhãim.]

Anamneses

Anamnese de Gestante e Puerpério *
1

Com as gestantes, uma das difculdades que a gente vê é em relação à
confiança da mulher para dizer se está grávida ou não, embora isso já esteja um
pouco atenuado. Isso diz respeito a toda uma questão espiritual, pois há algo
místico em torno da gravidez, em torno da gestação. Daí, a dificuldade para
fazer o pré-natal, o que é extramamente importante, porque cada vez mais
as índias estão engravidando precocemente, elas são adolescentes. Trata-se,
então, de uma gravidez de risco. Além do problema do álcool e da deficiência
alimentar. Por isso, é imprescindível fazer o pré-natal. Claro, a gente só pode
começar um pré-natal se souber que a mulher está grávida. E se ela der seu
assentimento, porque se ela não deixar tocar na barriga, fazer ultra-som, então,
não é possível. Mas esta questão já melhorou muito, embora ainda haja uma
resistência quanto às questões que envolvem a gravidez.
Outra dificuldade é que as mulheres, nas consultas, elas não falam quase
nada, não falam muita coisa, principalmente, as mais novas. Então, geralmente,
a gente pede a ajuda das mais velhas: elas traduzem e, entre si, falam na
língua makakali. Contudo, a tradução sempre é deficiente, não sabemos
realmente o que elas estão falando. Além da questão da língua, também há o
que poderíamos chamar de uma certa timidez, timidez de falar o português,
porque elas sabem que estão falando “errado”. Assim, ouvir um “fala de novo”,
um “não entendi” é desagradável para eles, porque morrem de vergonha
quando não conseguem se expressar. Mas às vezes a gente é obrigado a pedir
três ou quatro vezes para repetir, pois elas têm um certo gesto de olhar para
baixo, para dentro.
Sendo assim, seria muito útil saber estas frases em maxakali: fala mais
alto e fala de novo.
Uma informação importante é relativa à menstruação: saber quando
foi a última menstruação é muito dificíl, ou se ela já menstruou aquele mês.
Nós não sabemos o que é “mês” para elas: conta-se de quatro em quatro
luas? O ciclo da lua todo? Não sabemos como poderíamos perguntar: “você
está menstruando?”; “todas as luas você menstrua?”; “Depois de quatro luas
você menstrua de novo?” (assim poderíamos saber se o ciclo menstrual está
normal ou não). Saber se a mulher está menstruando é importante, pois a
gente tem muito caso de mioma, depois dos 35 anos. E, no caso dela não
estar menstruando, é necessário saber há quanto tempo ela não menstrua.
1* Entrevista realizada com Cíntia da Conceição Gonçalves, enfermeira pós-graduada em Saúde da
Família e Administração Hospitalar; coordenadora técnica da CASAI (Casa de Saúde do Índio) /
DISEI – MG/ES – FUNASA.
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Podemos classificar, então, em mais de 6 meses ou mais de um ano. Talvez assim seja difícil de quantificar.
Então, diríamos: “tem muito tempo que você não menstrua?”.
Outra questão importante é saber se o bebê mexe dentro da barriga, porque às vezes a gente não
consegue fazer ultra-som. Tem umas índias que não permitem que se faça o ultra-som e tem outras que
sim, que são mais tranqüilas. Isso também vem melhorando, pois uma faz e conta para a outra e, assim,
vai se criando o hábito. Contudo, sempre há as mulheres mais arredias. Então, se o bebê está mexendo,
é sinal de que está vivo.
Em relação à dor, é importante saber se sente dor na barriga ou abaixo da barriga. É muito
freqüente infecção urinária em gestante, então, se a dor for mais baixa pode ser na bexiga e pode indicar
uma infecção urinária; se for uma dor na barriga como um todo, então, já é diferente.
Outra pergunta seria sobre a freqüência da urina, quantas vezes urina por dia; a cor: amarelo
claro, amarelo escuro ou alaranjado coca-cola; se arde ou dói ao urinar. Mas aonde dói? Na vagina? Não
sabemos como eles chamam a vagina.
Quanto aos exames, os mais difíceis de pedir são de urina e de fezes, porque depende deles,
depende do entendimento da explicação. No exame de urina, é necessário explicar a higienização: tem
que lavar direitinho (o pênis ou a vagina); deixar sair um pouquinho de xixi (desprezar o primeiro jato);
depois, colocar o potinho; e colher a urina. No exame de fezes: colher as fezes da beirada, do meio e da
outra beirada (assim há maior chance de coletar o verme, porque, às vezes, colhe-se numa beiradinha só
e o exame dá negativo); ou, então, pode-se pedir para misturar as fezes e colher.
Seria importante constar a idéia do jejum: vai coletar o exame amanhã, então, depois do jantar,
não pode comer nem beber nada.
Outras questões: se está saindo sangue na vagina. Porque, se é uma gestante e está saindo
sangue, ela pode estar abortando. Então, é necessário perguntar se está sangrando; se tem corrimento na
vagina, pois outra coisa muito freqüente é a candidíase. O corrimento, a gente pode explicá-lo como um
“catarrinho”, “leite qualhado” são coisas que a gente pode associar. E mais: se coça; se ela está perdendo
algum líqüido pela vagina (pois pode estar havendo um rompimento de bolsa); se tem dificuldade para
respirar; se tem dor de cabeça; se ela está evacuando; se está tendo tonteira; se ela está com enjôo; se ela
tem dor nas pernas, formigamento, cãibra.
Para a gravidez, é basicamente isso, porque um edema, por exemplo, isso a gente consegue visualizar.
No puerpério tem um sangramento que é considerado normal. Mas é importante perguntar se
ela esta sangrando; qual é a característica do sangue: o aspecto, a cor (escuro, claro, mais vivo) e o cheiro
(mau). Quando elas estão na CASAI, damo-lhes uns paninhos ou absorventes e lhes pedimos para trazêlo de volta, mostrá-lo, então, podemos avaliar.
No caso de quem fez uma cesariana, é importante saber: se ela está sentindo dor no lugar dos
pontos; se ela já teve febre na noite anterior; se está tendo febre; se ela deixa a enfermagem ver os pontos,
porque normalmente tem que subir o vestido; se pode fazer o curativo; se ela tem dor de cabeça; se tem
dor nas pernas. Sobre a amamentação: se a mama está quente, dura ou se dói; se ela está mantendo
relação sexual.
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Quando o parto acontece na reserva há um risco maior de infecção. Além disso, a gente não
sabe se a placenta saiu toda; se o cordão umbilical foi cortado; há o risco de infecção no olho da criança
(porque em toda criança que nasce no hospital é pingado nitrato de prata para não correr risco de
infecção); também há risco de hemorragia (já que as mulheres no hospital tomam uma injeção para
evitar a hemorragia, que pode haver no pós-parto); por outro lado, não se sabe em que estado de higiene
foi feito o parto; se a criança demorou a nascer. Às vezes, recebemos a criança muito debilitada, então,
precisamos saber como foi o nascimento: se chorou ao nascer; se demorou a chorar; se nasceu roxinha
ou rosadinha. Assim, quando o parto é na aldeia há certas perguntas, mas se foi no hospital sabe-se que
foram tomados todos os cuidados do protocolo normal. É claro, há as infecções hospitalares.
Por outro lado, na aldeia, o parto, sendo feito de forma correta, é muito mais vantajoso: o bebê
nasce na aldeia, de um parto de cócoras, no ambiente que é o da mãe, com a parteira dela. Sim, o
ideal mesmo é que seja lá, melhor do que entrar em um hospital, onde ela vai ter que ter um parto na
horizontal, o que não é próprio da tradição dela; onde ela vai ter que se expôr; e, ainda, com o risco de
infecção hospitalar. Trata-se também de mais uma internação gerada, com seu respectivo custo. Quando
é feito no ambiente dela, é muito melhor, claro.
A gente tem cursos de capacitação de parteiras, com o kit para as parteiras. Ensina-se higiene;
cortar o cordão umbilical; observar a questão da placenta; ter os cuidados necessários, etc. O interessante
é que a índia tenha o parto domiciliar. É muito melhor. Contudo, a gente sabe que em determinados
locais todo o cuidado necessário está longe de acontecer, então, o risco é muito grande. A falta da
higiene, etc. Por isso, é interessante que a gente saiba como e onde foi feito o parto.
Por fim, é muito importante explicar o que é ultra-som; a importância de fazer o ultra-som: que
o doutor vai colocar um aparelinho; que não vai machucar; que não vai furar; que ela vai ver o bebe lá
dentro da barriga; vamos ver se ele está bem formado; se não falta um braço; se o coraçãozinho dele está
batendo; enfim, para ver se ele está bem. E também ela vai saber o sexo do bebê. É preciso desmistificar
o que é o ultra-som.
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Consulta
Fala mais alto.
— Ãyĩykaok.
[Ãnhẽĩka’ôu.]
Fala devagar.
— Ãyĩy pũũgnãg.
[Ã’nhẽĩ pããr’nã.]
Fala de novo.
— Xehet.
[Tché’rréa]

Menstruação
Você está menstruando?
Todas as luas você menstrua?
Depois de quatro luas você menstrua de novo?
Há quanto tempo ela não menstrua?

Gravidez
O bebê mexe dentro da barriga?
— Ok yã yãy xit kakxop ãkopa?
[Ôu nhã ‘nhãĩm ‘tchia ka’tchu ãku’pá?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]

Dor na gravidez
Sente dor na barriga?
— Ok xũĩy ãtex?
[Ôu tchẽẽĩm atei?]
Sente dor abaixo da barriga?
— Ok ãtex xahi xũĩy?
[Ôu a’téi tcha’rrí ‘tchẽẽĩm]
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Sente dor na barriga toda?
— Ok yã ãtex xeka xũĩy?
[Ôu nhã atei tchê’ká ‘tchẽẽĩm]

Urina
Quantas vezes por dia você urina?
— Ãxux xohi texĩy hãmtup pima?
[Ã’tchâi tchu’rrí têr’tchẽ rãum’tâu pi’bá?]
Muitas vezes por dia?
— Yã xux ãhĩynãg?
[Nhã ‘tchâi ãrrẽĩr’nã?]
Poucas vezes por dia?
— Ak xux ãhĩynãg ah?
[A tchâi ãrrẽĩr’nã?]
Cor da urina:
amarela clara
amarela escura
laranja escura (cor de coca-cola ou de casca de laranja)
Arde ou dói ao urinar?
— Ok ãxux xũĩy?
[Ôu ãtchâi ‘tchẽẽĩm?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Aonde dói?
— Piya xũĩy?
[Pi’djá ‘tchẽẽĩm?]
Na vagina?

Coleta para exame de urina
É necessário lavar direitinho (o pênis ou a vagina).
— Ũpix mãĩnãg.
[Ẽ’pêi mãĩr’nã.]
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Deixar sair um pouquinho de xixi (desprezar o primeiro jato), depois, colocar o potinho
e colher a urina.
— Mãxap ax hã õm nũxo nũyta hõnhã õmnũntat.
[Mãtcháuai’rrã ‘õum nã’tchô nãĩ’tá rõa’rrã õum’nãa ’taa.]

Coleta para exame de fezes
Colher as fezes da beirada, do meio e da outra beirada.
Misturar as fezes e colher.

Jejum
Vai coletar o exame amanhã, então, depois do jantar, não pode comer nem beber nada.

Sangue
Está saindo sangue na vagina?
— Ok ãhep?
[Ôu ã’rréu?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Que aspecto tem o sangue?
— Tu ãmãhĩy ãhep?
[Tâ ãmã’rrêĩm ã’rréu?]
Escuro?
— Xutapnĩy?
[Tchirtau’nẽĩm?]
Claro?
— Yĩxũynãg?
[Nhĩtchâir’nã?]
Mais vivo?
— Yã xuta?
[Nhã tchir’tá?]
Como é o cheiro do sangue?
— Ũhax ãmãhĩy?
[Ẽrrái ãmã’rrẽĩ?]
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Normal?
— Ap hax ah?
[Au rái á?]
Mau cheiro?
— Ũhax?
[Ẽrrái?]

Corrimento
Tem corrimento na vagina?
— Ok ahep ponok nĩnãhã?
[Ôu a’rréu po’dôu nĩnã’rrã?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Como está o corrimento?
— Hepyãnãmnãg tu ãmãhĩy?
[Réunhãnãum’nã tâ ãmã’rrẽĩm?]
Como “leite qualhado”?
— Hepponok xuxtix?
[Réupo’dou tchâi’têi?]

Coceira
Sente coceira na vagina?
— Ok yãy ãkoho ãkox?
[Ôu ‘nhãĩm ãko’rrô ã’kui?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
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Está perdendo algum líqüido pela vagina?
— Ãmyenõ texĩy nũnãhã ãkox hã?
[Ãumdje’nõ ter’tchẽĩm nẽnã’rrã?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]

Aspectos clínicos
Tem dificuldade para respirar?
— Ok xate xit xut kumuk?
[Ôu tchaté tchia tchâga kâbâ?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Tem dor de cabeça?
— Ok ãmtex xũĩy?
[Ou ãm’toi tchã’ãim?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Está evacuando?
— Ok yãm ayõn?
[Ôu ‘nhãum a’nhõa?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
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Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Está tendo tonteira?
— Ok ãpayãy mẽẽm?
[Ôu ãpa nhãim mẽẽum?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Está com enjôo?
— Ok xate hãm hax?
[Ôu tchaté rãum rái?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Tem dor nas pernas?
— Ok akup xũĩy?
[Ôu a’kâu tchẽ’ẽĩm?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Sente formigamento?
— Ok ãyĩn yãy nuhuk?
[Ôu ã’nhĩum ‘nhãim dâ’rrâ?]
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Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Sente cãibra?
— Ok ãyĩn yãy mep?
[Ôu ã’nhĩa nhãim ‘béu?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]

No caso de quem fez uma cesariana
Está sentindo dor no lugar dos pontos?
— Ok axapax xũĩy?
[Ôu atcha’pai tchẽ’ẽĩm?]
Teve febre na noite anterior?
— Ok ãxax pukpex ãmnĩy hã?
[Ôu ã’tchai pâ’péi ãm’nẽim rã?]
Está tendo febre?
— Ok ãxax pukpex?
[Ôu ã’tchai pâ’péi?]
Deixe-me ver os pontos.
— Nũy ũãpotax pena.
[‘Nãim ẽãpu’tai pe’nã]
Pode fazer o curativo?
— Mũãkeex?
[Mããké’éi?]
Tem dor nas pernas?
— Ok ãkup xũĩy?
[Ôu ãkâu tchẽ’ẽĩm?]

211

Sobre a amamentação
A sua mama está quente?
— Õgtat pukpex?
[Õ’taa pâ’péi?]
Está dura?
— Ok kaok õtat?
[Ôu ka’ôu õ’taa?]
Dói?
— Ok õtat xũĩy?
[Ôu õ’taa? tchẽ’ẽĩm?]

No caso de quem fez o parto na aldeia
A placenta saiu toda?
— Ok kunũy xenãhã?
[Ôu kâ’nãim tchenã’rrã?]
O cordão umbilical foi cortado?
— Ok mãg xak?
[Ôu mã ‘tchaa?]
A criança demorou a nascer?
— Ok hãm nut kakxop?
[Ôu ‘rãum ‘dâga ka’tchu?]
Como foi o nascimento?
— Ũput hãxĩy?
[Ẽ’pâga rã’tchẽim?]
Chorou ao nascer?
—Ũput ha potaha kakxop?
[Ẽ’pâga rá pota’rrá ka’tchu?]
Demorou a chorar?
— Ũput ha pota pox oknãg?
[Ẽ’pâga rá pô’tá pôi ou’nã?]
Nasceu roxinha?
— Ũxax yĩxũynãg kakxop?
[Ẽ’tchai nhĩtchâi’nã ka’tchu?]

Nasceu rosadinha?
— Yã xax xẽẽnãg kakxop?
[Nhã tchai tchẽẽrnã katchu?]
Onde ganhou neném?
— Piya put ãktok?
[Pi’djá ‘pâga a’tou?]
Como foi feito o parto?
— Nõ ate haxĩy ha put?
[Nõ ã’té ra’tchẽim rá ‘pâga?]

Sobre o ultrassom
Eu vou olhar você com um aparelho.
— Ãte pipkup hã a pena ax.
[Ã’té piu’kâu rã a pe’nã ai.]
Não vai machucar.
— Ap ãxũũy gãm tup ah.
[Au ãtchã’ãim ‘gãum tâu á.]
Não vai furar.
— Ap ãxumĩy putup.
[Au ãtchã’mẽim pâ’tâu.]
Eu vou ver o bebe dentro da barriga.
— Ãte kakxop penã ax ãkopa pipkup hã.
[Ã’té ka’tchu pê’nã ai ãku’pá piu’kâu rã.]
Eu vou ver se ele está bem formado.
— Ãte penã ax nũy a yã mai xax.
[Ã’té pê’nã ai ‘nãim a nhã ba’í ‘tchai.]
Eu vou ver se o coraçãozinho dele está batendo.
— Ãte kuxa pena ax nũy yã yã xit xax.
[Ã’té kâr’tchá pe’nã ai ‘nãim nhã ‘tchia ‘tchái.]
Eu vou ver se ele está bem.
— Ãte kakxop penã ax nũy yã max.
[Ã’té ka’tchu pe’nã ai ‘nãim nhã ba’í.]
Vou saber o sexo do bebe.
— Ãte penãm tup nũy puxe nõg ũm yũmũg.
[Ã’té pe’nãum tâu ‘nãim pâ’tché ẽum nõ ‘ẽum nhẽ’mã.]

Anamneses

Anamnese Pediátrica *
1

Na pediatria, o mais recorrente na Casa do Índio (CASAI) é a presença
de crianças com diarréia — a verminose é alta, a desnutrição, anemia —,
acompanhada de febre, vômito. Problemas dermatológicos também são muito
freqüentes aqui. Então, as principais perguntas para subsidiar uma consulta
seriam: Se a criança teve febre — porque, se ela está tendo febre, isso é fácil de
averiguar, colocando-se o termômetro, mas se ela já teve febre — há quanto
tempo? — é mais difícil. Aí está um ponto importante: a questão temporal.
Se teve febre hoje, há mais de 1 dia, há 2 dias... Essa questão do tempo,
ou sua classificação, para que se possa formular uma pergunta sobre a febre;
ocorrência de vômito; episódios de vômito, diarréia. Para essas perguntas,
pode-se classificar em: 1 dia, há 2 dias, há uma semana, ou há mais de uma
semana. Por exemplo, se a criança está tossindo há 2 dias é uma conduta;
se a criança está tossindo há mais de uma semana (ou mesmo um adulto),
a direção de hipótese diagnóstica é outra. Ou seja, o tempo de duração é
importante para a gente.
Em relação à freqüência: quantas vezes, por exemplo, já teve diarréia
é uma pergunta importante. Porque a gente já sabe perguntar se “está com
diarréia, charqui”, mas quantas vezes “teve charqui hoje”.... se a pessoa falar: “ah!
ele teve uma vez isso como uma diarréia”, eu não posso considerar isso como
diarréia, eu tenho que ter a freqüência. Há mães que não vão saber dizer, mas
há as que são mais observadoras, mais cuidadosas, elas vão saber dizer.
Nós não sabemos se os Maxakali sabem contar, como é essa questão
de contar para eles, mas acredito que haja algum sistema, porque eles fazem
artesanato, colocam as contas direitinho: uma conta depois da outra, numa
certa seqüência. Então, eles devem contar até para fazer o artesanato que é
milimetricamente contado…
Quanto à diarréia, qual é aspecto da diarréia: se ela vem com sangue; se
tem rastro sangue, presença de sangue.
Em relação às fezes, qual é a cor das fezes, mesmo sem diarréia. Pode-se
classificar em: preta, preta escura, marrom (coloração normal), marrom muito
escuro. Há pessoas que têm as fezes de cor marrom mais clara, e é normal,
depende da alimentação, porque eles comem pouca verdura. Mas pode ser
que haja indicações de sintomas que farão suspeitar, por exemplo, de um
1* Entrevista realizada com Cíntia da Conceição Gonçalves, enfermeira pós-graduada em Saúde da
Família e Administração Hospitalar; coordenadora técnica da CASAI (Casa de Saúde do Índio) /
DISEI – MG/ES – FUNASA.
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caso da hepatite: as fezes apresentam uma coloração creme (não é branco, mas um bege clarinho) e
a urina alaranjada, cor de coca-cola (cor mais escura, um alaranjado mais concentrado)… Em termos
clínicos, o paciente apresenta mal-estar, dor de barriga, aparência amarelada. Sendo assim, as cores são
importantes, e podemos classificá-las em: preta, preta escura, marrom escura, marrom clara e bege.
A classificação que interessa para avaliar a urina seria: amarelo claro (é normal), amarelo mais
escuro (associa-se a uma urina mais concentrada, ou ingesta de líqüido insuficiente, ou infecção urinária,
ou desnutrição, em criança que está urinando pouco, ou ainda problema renal) e laranja escura cor de
coca-cola, cor de casca de laranja (pode-se associar à hepatite)
Quanto ao ato de urinar, na pediatria, a gente tem uma certa dificuldade de perguntar mas, de
qualquer forma, eles respondem balançando a cabeça, o que a gente interpreta como um sim. Contudo,
em relação às vezes que urinou, e se urinou pouco ou muito, já é mais difícil. Então, é importante classificar
a quantidade: pouco ou muito. Às vezes, a gente fornece a fralda e pede para as mães trazerem a fralda
usada, assim fica mais fácil de inferir. Podemos avaliar aí a cor e a freqûência da urina, pois ela vem bem
encharcada, pesada, ou apenas com um pequeno sinal de urina. Isso nos ajuda. Acontece que muitas
mães esquecem, não trazem a fralda de volta.
Já no caso dos adultos, estes necessariamente têm de falar: se está urinando muito, ou se está
urinando pouco; a cor da urina; quantas vezes, em média, ele está urinando… porque um diabético, por
exemplo, urina muitas vezes. Então, se ele nos dá alguma informação e, somando com a clínica, posso
levantar a hipótese, por exemplo, de uma diabetes: se ele me diz que está urinando muito, muitas vezes
durante o dia, ou tem muita sede e urina muito… Daí a importância, em relação à urina, da freqüência,
quantidade e cor. Assim, em relação às medidas, podemos pensar em termos de pouco ou muito, não
tem médio, porque é o que sai.
Quanto ao cheiro, é difícil de qualificar, mesmo porque as fezes de cada pessoa têm um cheiro
caracterítico. No entanto, tem fezes… por exemplo, fezes com sangue, ela está putrefando: são fezes com
cheiro horrível, numa infecção, o cheiro é muito forte. No caso da urina também, quando há infecção, o cheiro
é mais forte. Então, poderíamos classificar, genericamente, em: cheiro normal, mau cheiro, cheiro forte
Dor de barriga. Se a criança tem dor de barriga. Às vezes, quando a criança já tem 3 ou 4 anos, ela
já sabe se comunicar com os pais, e pode dizer se está com dor.
Dor de ouvido. Às vezes, a criança apresenta febre, e está chorando muito, isso pode nos indicar
uma dor de ouvido, se a mãe nos informar se a criança está tendo secreção no ouvido, algo como
um catarrinho; e sobre o cheiro, se há mau cheiro, porque pode haver secreção, mas sem mau cheiro.
Sobre a secreção, é importante comunicar a coloração dessa secreção: se tem sangue; se é amarronzada,
amarelada, esverdeada, clarinha, tranparente, translúcida como uma coriza.
Em relação à tosse, se, na hora em que tosse, ela é seca ou vem com catarro.
Quanto à coriza, ou seja, as características da secreção nasal: límpida, com aspecto de clara de ovo
(pode indicar uma reação alérgica), amarela, espessa, esverdeada (pode indicar uma infecção).
O cansaço na criança ou dificuldade para respirar: principalmente, quando se deita a criança, à
noite, se ela fica com dificuldade de respirar, movimentando muito — afunda e volta — o tórax; se sente
dor no peito.
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Também é importante averiguar episódios de dor de cabeça; ou se teve algum episódio de
desmaio (o que pode indicar fome, fraqueza, falta de comida; ou pode indicar que a criança estava
alcoolizada, já que nós vemos aqui crianças de 7 ou 8 anos alcoolizadas); se teve algum episódio de crise
convulsiva (se se debateu no chão, babou, contraiu a musculatura; e com que freqüência: uma vez ou
mais de uma vez).
Uma questão importante é a de saber se a criança já se alimentou hoje. Eles falam “ambo”, “ambo”
é comida. Então, eu falo “ambo” com eles, mas assim minha pergunta é ineficiente, porque eu preciso
perguntar se já se alimentou hoje. Em relação à freqüência, a gente sabe que eles não comem mesmo
muitas vezes ao dia. Assim, se a criança já comeu hoje, isso já é muito bom, porque tem crianças (e
adultos) que comem uma vez só por dia. Sendo assim, se já se alimentou está bem. E qual alimento foi
esse? Nós não sabemos: se foi uma banana ou arroz, feijão; se comeu comida mesmo. Mas o principal
é saber se comeu alguma coisa. Isso já basta. Contudo, se a resposta for negativa, é necessário saber há
quantos dias: um dia ou mais de um dia.
Voltando à questão dos líquidos… porque, às vezes, a criança chega desidratada, então, a gente
precisa saber o que a mãe está dando. Como eu disse, se tem uma urina concentrada, pode não ser
uma infecção, mas ingesta insuficiente: a mãe não dá líqüido suficiente para a criança beber. Se a gente
perguntar se deu água, a mãe pode responder que não, no entanto, ela deu leite ou refrigerante ou suco,
e isso já é algum líqüido. Então, podemos perguntar se a mãe naquele dia ofereceu para a criança: água
ou leite ou refrigerante ou suco ou mesmo soro.
Em relação à água, é importante perguntar se essa mãe, essa criança têm filtro em casa, porque
alguns têm. E, caso tenham, deve-se perguntar se o utilizam. Também precisamos saber qual é o tipo de
água que eles estão bebendo: do rio ou de nascente ou de um córrego ou de lagoa ou uma água parada
ou uma água de caixa d’água. Porque, às vezes, eles estão com diarréia e isso pode estar diretamente
associado à água que a criança está ingerindo. Nesse caso, a resposta pode até incluir várias dessas opções,
pois, necessariamente, uma não precisa eliminar a outra: usa-se a água clorada, mas a do rio também.
Outro ponto problemático em relação ao vômito é a freqüência. Então, pode-se utilizar uma
classificação do tipo: 1 vez no dia, 2 vezes, 3 vezes, mais de 3 vezes no dia.
Quanto aos problemas dermatológicos, precisamos saber: onde a criança dorme (se dorme no
chão, em cama); a criança dorme com algum animal (cachorro, gato); onde a criança toma banho (em
água corrente, no rio, na lagoa, na represa, caixa d’água); a criança passou algum produto no corpo
(pintura, jenipapo, urucum, canetinha, corretivo). Claro, o mais interessante é que se use, para as pinturas
dos rituais, o que for mais natural, como o urucum, por exemplo.
Outra informação importante é a respeito de remédio controlado, saber se a criança toma aquele
remédio freqüentemente. Por exemplo, a criança epiléptica, ela toma o medicamento todos os dias
como forma de controle da doença. É importante saber se a criança faz uso de remédio controlado
ou não. É claro que a gente vai buscar essa informação nos arquivos, ou nos pólos-base para saber.
Mas saber disso facilita na procura do histórico deles. Nem precisa saber o nome do remédio, apenas a
informação se faz uso constante de alguma medicação.
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Sobre internação e cirurgia: se a criança já ficou internada, e dizer o motivo; se já fez alguma
cirurgia e aonde fez a cirurgia. Isso direciona a gente.
Sobre amamentação (exclusiva ou não): se amamenta no peito, do leite materno; se só se alimenta
do leite materno, ou se a mãe também oferece outros alimentos. Sabe-se que o que é preconizado é
que, até os seis meses, a criança deve se alimentar só de leite materno. Nem de outros leites, nem de
água. Quando se amamenta de forma correta (é claro, se a mãe tem leite, se a criança tem boa pega), a
gente orienta a mãe a dar apenas o leite materno, não precisa de mais nada, pois o leite hidrata e deixa
a criança mais calma. Ou seja, há uma série de benefícos.
Na verdade, uma das formas do planejamento familiar dos Maxakali é o aleitamento exclusivo,
porque a mulher não ovula, então, é uma forma de contracepção natural. E isso também é interessante,
além do benefício para a criança em relação à alimentação e às infecções, pois as crianças que são
alimentadas com o leite materno correm menos risco de infecções, diarréia, pneumonia, que são as
afecções que mais acometem as crianças maxakali.
Então, de modo generérico, as maiores incidências pediátricas entre os Maxakali são: pneumonia,
desnutrição, anemia, diarréia, problemas dermatológicos e fraturas. Também, entre crianças maiorzinhas
(por volta dos 10 anos), são bem recorrente os casos de queimadura.
A questão do alcoolismo (que é um problema seríssimo); a falta de higiene, ou de infra-estrutura
(saneamento básico, água tratada, esgoto) faz com que a gente receba muitas crianças que vêem para a
CASAI, para comer e tomar banho, pois logo que a higiene e a alimentação são atendidas essas crianças
saem rapidinho do quadro sintomático.
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Consulta
Sobre a febre
Teve febre hoje?
— Ok homã xax pukpex?
[Ôu ru’mã tchai pâ’péi?]
Teve febre há 1 dia?
— Ok homã xax pukpex (kakxop) hãmtup puxet hã?
[Ôu ru’mã tchai pâ’péi (katchu) rãum’tâu pâ’tchéa ‘rã?]
Teve febre há 2 dias?
— Ok homã xax pukpex (kakxop) hãmtup tix hã?
[Ôu ru’mã tchai pâ’péi (katchu) rãum’tâu?]
Teve febre há mais de 3 dias?
— Ok homã xax pukpex (kakxop) hãmtup tikoyuk hã?
[Ôu ru’mã tchai pâ’péi (katchu) rãum’tâu tiku’djâ ‘rã?]

Há quantos dias teve vômito, ou diarréia (charqui), ou tosse
Há 1 dia?
— Ãmnĩy puxet hã?
[Ãum’nẽim pâtchéa‘rã?]
Há 2 dias?
— Ãmnĩy tik hã?
[Ãum’nẽim têi’rrã?]
Há 1 semana?
— A hõn hã yõg mĩy ah? (faz muitos dias)
[A rõa’rrã nhõ mẽim ‘á?]
Há mais de 1 semana
Há 1 mês
Há mais de 1 mês
Quantas vezes teve diarréia (xakuk) hoje; quantos episódios de
vômito teve hoje:
— Hõnhã xakuk xohitexĩy?
[Rõa’rrã tcha’kâ tchurriter’tchẽ?]
1 vez?
— Yã xakuk puxet?
[Nhã tcha’kâ pâ’tchéa?]
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2 vezes?
— Yã xakuk tik?
[Nhã tcha’kâ têi?]
3 vezes?
— Yã xakuk tikoyuk?
[Nhã tcha’kâ teiku’djâ?]
Mais de 3 vezes?
— Yã xakuk xohi?
[Nhã tcha’kâ tchu’rrí?]

Tosse
Há quanto tempo está tossindo?
— Hãm ũm ãkotyãg? (você)
[‘Rãum ‘ẽum ãkua’nhã?]
— Hãm ũm hã kotyãg? (ele/ela)
[‘Rãum ẽum’rrã?]
1 dia?
— Hãmtup puxet hã kotyãg?
[Rãumtâu pâtchéarrã?]
2 dias?
— Hãmtup tik hã kotyãg?
[Rãum’tâu têi’rrã kua’nhã?]
1 semana?
— A hõnhã kotyãg ah?
[A rõa’rrã kuanhã’á?]
Mais de uma semana
Como está a sua tosse?
— Ãkotyãg texĩy?
[Ãkua’nhã têr’tchẽ?]
Como está a tosse dele/dela
— Ũkotyãg texĩy?
[Ẽkua’nhã têr’tchẽ?]
Tosse seca?
— Kotyãg nãgnãg?
[Kua’nhã nã’nã?]
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Tosse com catarro?
— Pukut hã kotyãg?
[Pâ’kâa rã kua’nhã?]

Aspecto da diarréia
Como está a sua diarréia?
— Ãxakuk texĩy?
[Ãtcha’kâ têr’tchẽ?]
Como está a diarréia dele/dela?
— Ũxakuk texĩy?
[Ũtcha’kâ têr’tchẽ?]
Sem sangue? (não está sangrando)
— Ap ta hep ah?
[Au tá réu á?]
Com sangue? (está sangrando)
— Ũta hep?
[Ẽta’rréu?]

Cor das fezes, mesmo sem diarréia
Como estão suas fezes?
— Ãyõn texĩy?
[Ã’nhõa têr’tchẽ?]
Como estão as fezes dele/dela?
— Ũyõn texĩy?
[Ẽ’nhõa têr’tchẽ?]
Preta?
— Ũyõn mũnĩy?
[Ẽ’nhõa mãnẽim?]
Marrom?
— Ũyõn kunãm?
[Ẽ’nhõa kâ’nãum?]
Marrom clara?
— Ũyõn kunãm nãg?
[Ẽ’nhõa kâ’nãum‘nã?]
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Dura?
— Ũyõn kaok?
[Ẽ’nhõa ka’ôu?]
Mole?
— Ũyõn puuk?
[Ẽ’nhõa pâ’â?]

Urina
Como está sua urina?
— Ãxux texĩy?
[Ã’tchâi têr’tchẽ?]
Como está a urina dele/dela?
— Ũxux texĩy?
[Ẽ’tchâi têr’tchẽ?]
Amarela clara?
— Ũm õnok yĩxũynãg?
[‘Ẽum õ’dôu nhĩtchẽim’nã?]
Amarela escura?
— Ũyĩxux mũnĩy?
[Ẽnhĩ’tchâi mã’nẽi]
Laranja escura (cor de coca-cola ou de casca de laranja)?
— Ũmnĩy?
[Ẽum’nẽim?]
Freqüência da urina:
— Ãxux xohi texĩy?
[Ã’tchâi tchu’rrí têr’tchẽ?]
Muitas vezes por dia?
— Ãhĩynãg?
[Ãrrẽi’nã?]
Poucas vezes por dia?
— Xux ãhĩy nãg ah?
[‘Tchâi ãrrẽi’nã ‘á?]
Quantidade de urina:
— Ok xux xeka?
[Ôu ‘tchâi tchê’ká?]
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Muita?
— Ũxux xeka?
[Ẽ’tchâi tchê’ká?]
Pouca?
— Ũxux kutĩynãg?
[Ẽ’tchâi kâtêir’nã?]
Cheiro/odor de urina e fezes.
— Ok yõn hax kumuk?
[Ôu ‘nhõa rái kâ’bâ?]
Cheiro normal?
— Yã hax mai?
[Nhã’rrái ba’í?]
Mau cheiro?
— Ũhax tõmnãg?
[Ẽ’rrái tõum’nã?]
Cheiro forte?

Ingestão de líqüidos
A mãe ofereceu algum líqüido para a criança naquele dia?
— Ok tut te hãmxohep ũmxoop mãhã?
[Ou ‘tâga té rãumtcho’rréu ẽumtchô’ôu mã’hã?]
Sim?
— Ũxoop mãhã?
[Ẽtchô’ôu mã’rrã?]
Não?
— Ap xoop mã ah?
[Au tchô’ôu mã‘a?]
Se sim, o que ofereceu? O que ela deu?
— Te mũn xoop mãhã?
[Té ‘mãa tcho’ou mã’rrã?]
Água?
— Konã ãg?
[Kunã’ã?]
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Leite?
— Xokhep?
[Tchou’rréu]
Refrigerante – guaraná?
Suco?
— Mĩmtahep / kixokhep/ kanohep?
[Mĩumtá’rréu / kitchô’rréu / kadô’rréu]
Soro?
— Xot?
[‘Tchôa?]
Que tipo de água a criança está bebendo?
— Ya mũn xoop kakxopte konã ãg?
[‘Nhã ‘mãa tcho’ou ka’tchu kunã’ã?]
Do rio?
— Ũtop tu?
[Ẽtou tâ?]
De nascente?
— Xupupkox tu?
[Tchirpéu’kui tâ?]
De um córrego?
— Koxnãg tu?
[Kuinã tâ?]
Da lagoa?
— Puxhep tu?
[Pâirréu tâ?]
Água parada?
De caixa d’água?
— Konãgtat tu?
[Kunã’táa tâ?]

Ingestão de alimentos
A criança já se alimentou hoje?
— Kakxop ok xit hõnhã?
[Ka’tchu ôu ‘tchia rõa’rrã?]
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Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]

Dor de barriga
Você está com dor de barriga?
— Ãtex xũĩy?
[Ãtéi tchẽ’ẽim?]
Ele está com dor de barriga?
— Ũtex xũĩy?
[Ẽtéi tchẽ’ẽim?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]

Secreção ou catarro
Aspecto da secreção ou catarro:
— Ãmãhĩy pukut?/pukut texĩy?
[Ãma’rrêim pâ’kâa / pâ’kâa ãma’rrêim?]
Sem sangue?
— Hepte kotinãhã?
[Réu’té kutinã’rrã?]
Amarronzado?
— Ũhep kunãm?
[Ẽ’rréu kâ’nãum?]
Amarelado?
— Ũhep yĩxũynãg?
[Ẽ’rréu nhĩtchẽim’nã?]
Esverdeado?
— Ũhep yĩxũynãg?
[Ẽ’rréu nhĩtchẽim’nã?]
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Clarinho: transparente, translúcido?
— Ũhep yãnãmnãg?
[Ẽ’rréu nhãnãum’nã?]
Aspecto da secreção nasal ou coriza:
— Ãmãhĩy ũkonẽn?
[Ãma’rrêim ẽku’nẽa?]
Límpida, com aspecto de clara de ovo?
— Ũkonẽn yãnãmnãg?
[Ẽku’nẽa nhãnãum’nã?]
Amarela?
— Ũkonẽn yĩxũynãg?
[Ẽku’nẽa nhĩtchẽim’nã?]
Espessa?
— Ũkonẽn ũkaok?
[Ẽku’nẽa ẽka’ôu?]
Esverdeada?
— Ũkonẽn yĩxũynãg?
[Ẽku’nẽa nhĩtchẽim’nã?]

Sinais de cansaço na criança ou dificuldade para respirar:
Quando se deita à noitinha, a criança tem dificuldade de respirar?
— Ok mõyõn yĩta xit teptex?
[Ôu mũ’nhũa nhĩtá ‘tchia téu’téi?]
Movimenta muito o tórax: afunda e volta, afunda e volta?
— Ok kep mõnã tãmnãg?
[Ou kéu mũ’nã tãum’nã?]
Sente dor no peito?
—Ok kep xũĩy?
[Ôu kéu tchẽ’ẽim?]
A criança tem dor de cabeça?
— Kakxop ok putox xũĩy?
[Ka’tchu ôu pâ’tôi tchẽ’ẽim?]
Quantas vezes por dia a cabeça dói?
— Ãmnĩy puxet hã xũĩy xohi texĩy?
[Ãumnẽim pâ’tchéa rã tchẽ’ẽim tchu’rrí têr’tchẽ?]
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Uma vez?
— Ya xũĩy puxet?
[Nhã tchẽ’ẽim pâ’tchéa?]
Mais de uma vez?
— Ya xũĩy ponethok?
[Nhã tchẽ’ẽim pu’déa’rrôu?]
O dia todo?
— Ya xũĩy mõkumak?
[Nhã tchẽ’ẽim mõkâ’bá?]
Mais de um dia?
— Hãmtup pima?
[Rãum’tâu pi’bá?]

Episódios de desmaio (diferenciar desmaio de convulsão por fraqueza, falta de comida, ingestão de bebida alcoolica)
Já desmaiou alguma vez?
— Ok pahãm xokumuk kakxop?
[Ôu pa’rrãum tchokâ’bâ ka’tchu?]
Uma vez?
— Ya xũĩy puxet?
[Nhã tchẽ’ẽim pâ’tchéa?]
Mais de uma vez?
— Ya xũĩy ponethok?
[Nhã tchẽ’ẽim pu’déa’rrôu?

Episódios de convulsão (se debateu no chão, babou, contraiu a musculatura)
Teve convulsão?
— Ok xokmak?
[Ôu tchôubá?]
Uma vez?
— Yã xokmak puxet?
[Nhã tchôu’bá pâ’tchéa?]
Mais de uma vez?
— Yã xokmak mõkumak?
[Nhã tchôu’bá mõkâ’bá?]
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Hábitos da criança
Onde a criança dorme?
— Pia mõyõn kakxop?
[Piá mũ’nhũa ka’tchu?]
No chão?
— Hãm tu?
[‘Rãum tâ?]
Em cama?
— Mĩmxap tu?
[Mĩum’tcháu tâ?]
A criança dorme com algum animal?
— Kakxop ok xokxop mũtix mõyõn?
[Ka’tchu ôu tchôu’tchu mã’tei mũ’nhũa?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
Com cachorro?
— Kokex mũtix?
[Ku’kéi mã’têi?]
Com gato?
— Mẽõn mũtix?
[Mẽ’õ mã’têi?]
Onde a criança toma banho?
— Pia tatxok kakxop?
[Piá taa’tchou ka’tchu?]
No rio?
— Koxtop tu?
[Kui’tôu tâ?]
Na lagoa?
— Puxhep tu?
[Pâi’rréu tâ?]
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Na represa?
— Ũpakax tu?
[Ẽpa’kai tâ?]
Na caixa d’água?
— Konãgtat tu?
[Kunã’táa tâ?]
A criança passou algum produto no corpo?
— Kakxop ok hãmxop ũm hã yãy muk?
[Ka’tchu ôu rãum’tchu ẽum‘rã ‘nhãĩm ‘bâ?]
Pintura?
— Yãy xax?
[Nhãĩm ‘tchái?]
Jenipapo?
— Popta?
[Pôu’tá?]
Urucum?
— Nahã yãy xax?
[Na’rrã ‘nhãĩm ‘tchái?]
Canetinha?
— Tappetkup kutok hã yãy xax?
[Tapéa’kâu kâ’tôu rã ‘nhãĩm ‘tchái?]
Corretivo?
— Mĩmhep ponok hã yãy xax?
[‘Mĩum’réu pôdôu’rã ‘nhãim tchái?]
A criança faz uso de remédio controlado?
— Mãyõn xoop hemẽn?
[Mã’nhõa tchô’ôu rẽ’mẽa?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
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A criança já ficou internada? (e o motivo)
— Ok yãy hã te ax tu pip?
[Ôu ‘nhãim rã té’ai tâ ‘piu?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
A criança já fez alguma cirurgia? (e onde fez a cirurgia)
— Ok pahã pot kakxop?
[Ôu pa’rrã ‘pua ka’tchu?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
A criança mama no peito?
— Kakxop ok yãy xoop?
[Ka’tchu ôu ‘nhãim tchô’ôu?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
A criança somente mama no peito?
— Ok yã yãy xoop pox kakxop?
[Ôu nhã’nhãim tchô’ôu pôi ka’tchu?]
Sim.
— Hũũ.
[Rẽ’ẽ.]
Não.
— Ãmhok.
[Ãum’rôu]
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A mãe oferece, além do peito, outros alimentos?
— Ok xate xoop kakxop xi xinãhã?
[Ôu tcha’té tchô’ôu ka’tchu tchi tchinã’rrã?]
O que ele come:
Batata-doce?
— Komĩy?
[Kõ’mẽi?]
Mandioca?
— Kohot?
[Kô’rrôa?]
Suco de batata (bebida típica)?
— Komĩyhep?
[Kõ’mẽi ’réu]
Arroz?
— Xuxnãg?
[Tchâinã?]
Macarrão/sopa de macarrão?
— Mãkahãm konãg hã xi ãmot hã?
[Maka’rrão kunã’rrã tchi’ ã’boa ‘rã?]
Feijão?
— Peyõg?
[Pẽi ‘nhõ?]

Aspectos clínicos
Dor no corpo.
— Ũgyĩn xũĩy.
[Ẽi’nhĩa tchã’ãim.]
Dor de barriga.
— Ũgtex xũĩy.
[Ẽi’téi tchã’ãim.]
Dor de ouvido.
— Ũgyĩmkox xũĩy.
[Ẽi nhĩm’kui tchã’ãim.]
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Dor no peito.
— Ũgkep xũĩy.
[Ẽi’kéu tchã’ãim.]
Dor de cabeça.
— Ũgtox xũĩy.
[Ẽi’tôi tchã’ãim.]
Desmaio.
— Ũxokumuk.
[Ẽitchokâ’bâ.]
Convulsão.
— Ũxokmak.
[Ẽitchôu’bá.]
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GLOSSÁRIO
Ãmãxux – Anta.
Ãyuhuk – Não-Maxakali.
Hãmãtakõnõn – Pó de terra vermelha.
Hãmkumîm – Guiné.
Hãmxa – Roça.
Hãmxapkup – Bodoque de arco.
Hemãhã – Tirar.
Hẽmẽn – Remédio.
Ĩnmõxã – Espírito canibal, geralmente
metamorfoseado em onça, jaguar…
Îymãgnãg – Espírito de pássaro.
Kaxõymĩm – Espécie de planta
Kãyã – Cobra.
Kix – Matar.
Kohok - Fumo.
Kokexkata – Espírito do lobo guará.
Komãyxop – Relação ritual com algum membro
da aldeia que estabelece trocas, sobretudo
de alimentos, durante as cerimônias religiosas
(costuma-se traduzir por “compadre-comadre”).
Kopa – Dentro.
Kot (kohot) – Mandioca.
Kotkuphi – Espírito da linha da mandioca.
Kotkuphi yõg kãyã – Cobra coral (literalmente
“cobra do espírito Kotkuphi”).
Kotxix – Mastigar.
Koxak - Bambu usado para fazer flechas.
Koyãmxux – Broto da folha de goiabeira.
Kuha – Lenha.
Kukxatinãg – Joborandi.
Kumakax — Tipo de jararaca.
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Kumĩy – Bruaca, bolsa de couro.
Kupihi – Caçar.
Kuptap – Espírito do urubu.
Kutahak – Cansanção (espécie de planta).
Kutehet – Taquara.
Kutehetkut – Morotó, lagarta que vive na taquara.
Kutex – Canto.
Kutok (‘ũgtok) – Criança, filho.
Kuxakkuk – Capivara.
Kuxex – “Casa de Religião” ou “Casa dos Homens”; moradia dos espíritos
(yãmĩys) situada na aldeia no extremo oposto das casas. Local onde os
espíritos se encontram para a realização dos rituais (yãmĩyxop).
Kuxxax – Chapéu.
Mãhã – Comer.
Mãmpuk - Peixe cozido.
Mãmtat – Lata de sardinha.
Mãtãnãg – Etimologicamente designa o socador do pilão. Figura mítica,
nome de uma mulher (vide narrativa no capítulo “Espíritos”).
Max – Bom, saudável, feliz, positivo.
Mẽõm – Gato.
Mĩmãnãm – “Pau de Religião” (postes sagrados afixados
em frente às kuxex relativos aos espíritos).
Mĩmkuin – Bambu pintado com listras latitudinais usado na memorização
dos yãmĩys (cantos) pelas crianças (vide página 135).
Mĩmtut – Casa.
Mãmxuk – Tecer.
Mĩhĩm xux – Pau de árvore.
Mĩmpaknõn – Nó de árvore.
Mĩmxõnãg – Pica-pau pequeno.
Mĩxux – Folha.
Mĩxux kepkox ponok – Espécie de planta
Mĩy – Fazer.
Mõhka’ok – Correr.
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Mõg – Ir.
Mõgmõka – Espírito do gavião.
Mũtix – Com.
Namtup – Arco.
Nihĩn – Espírito da criança morta.
Nõg – Acabar, encerrar.
Notot – Doutor, médico.
Nũyũy – Passar, esfregar.
Pakut – Doente.
Paptox – Bêbado.
Patap – Uru. Odontophorus capueira. Ave galiforme da família dos odontoforídeos.
Patapmĩm – Espécie de planta.
Patapxop – Pássaros, espírito dos pássaros.
Paxokhep - Bebida à base de milho.
Paye – Pajé (também yãmĩyxoptak).
Penãhã – Ver.
Pohox – Flecha.
Pokox – Espírito.
Ponok – Branco.
Po'op – Mico.
Popta - Jenipapo
Pox (pohox) – Flecha.
Pox xeka – Lança.
Puk – Queimado.
Put – Nascer.
Putop – Picar.
Putup – Querer.
Putux – Cabeça.
Putuxop – (Espírito do) papagaio.
Tatakox – Espírito da lagarta. Espírito que leva os meninos
para a kuxex em ritual de iniciação deles.
Tatxok – Banhar.
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Teptakup – Bananeira.
Tex – Cantar.
Tihik – Homem.
Tikmũ’ũn – Maxakali.
Tikoyuk – Três.
Tix – Dois.
Totmaknãg – Melão-de-são-caetano (espécie de trepadeira.)
Tuhut – Rede de pescar; bolsa.
Tuthi - Embaúba.
Tutxap – Bolsa.
Tux – Flechar.
Ũgãy – Bravo, raivoso, feroz.
Ũhex – Mulher.
Ũhitup – Saudável, sem doenças.
Ũpit – Macho, do sexo masculino.
Xak – Procurar.
Xaktakaxit – Teia de aranha.
Xakyãm – Lagartixa.
Xamêã – Encantar.
Xamõg – Procurar.
Xanabok – Casa de barro do marimbondo (usada como remédio).
Xanakoxtap — Gafanhoto.
Xape – Parente; amigo.
Xax – Casca.
Xeka – Forte; grande; muito.
Xetut – Esposa.
Xex – Deixar.
Xinãhã – Alimentar.
Xo’op – Beber.
Xop – Plural, conjunto.
Xoxhãgtex – Assobio. Tipo de espírito que está em
oposição a outro tipo, o espírito Hemex.
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Xui – Capim.
Xuĩy – Dor, doer.
Xupep – Sair.
Yãg – Injeção.
Xũnĩm – Espírito do morcego.
Yãmîy – Espírito.
Yãmĩyhex – Espírito feminino (hex ou ‘ûhex é “mulher”).
Yãmĩymẽõm – Espírito do gato.
Yãmĩymohka’ok – Espírito corredor.
Yãmĩyxop – Ritual sagrado (xop tem o sentido de “grupo”, “plural” ou “reunião”).
Yãmĩyxoptak – Pajé (tak significa “pai” – o “pai” dos rituais; alguém que tem
a sabedoria necessária à realização das cerimônias religiosas).
Yãyã – Ancião, velho, pajé, "vovô".
Yiax – Resguardo.
Yĩm – Braço.
Yĩmxox – Marido.
Yin – Corpo.
Yõg – De.Yũmũgãhã – Ensinar.
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Hãmpakut ‘ãxet’ax
O nome das doenças
‘Ũyõg mĩy – Vômito.
‘Ũtex xũĩy – Diarréia, dor de barriga.
‘Ũmtox xũĩy – Dor de cabeça.
‘Ũmay kox xũĩy – Dor de garganta.
Ũpat pu’uk – Pneumonia, ofegante, dispnéia.
‘Ũxox xũĩy – Dor de dente.
‘Ũpaxũĩy – Olho vermelho.
‘Ũxaxpukpex – Febre.
Ũtahep – Diarréia com sangue, melena.
‘Ũkayet – Ferida.
‘Ũyãy ‘ãkoho – Coceira.
‘Ũyĩm kox xũĩy – Dor de ouvido.
‘Ũyĩkoxtukotep – Sapinho na boca.
‘Ũgtok xũĩy – Dor de ganhar criança.
‘Ũxokmak – Desmaio.
Kãyã – Picada de cobra.
Xanãm – Sarampo.
Xokpatakumĩy – Escorpião.
Ũmãgkox – Umbigo.
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Guia de pronúncia das palavras Maxakali
VOGAIS
A - como a em português
Ã – como em ã em português
E – Como o e do português na palavra mesmo. Algumas vezes
como o e da palavra pé.
Ẽ – Como o ẽ na palavra pente.
O – Como o o na palavra mofo ou u, como na palavra pulo, quando
em sílaba átona.
Õ – Como o õ na palavra bomba ou como o ũ na palavra mundo.
U – Não há vogal semelhante no português. Para pronunciá-la,
articule a vogal u sem arredondamento dos lábios. Um som
aproximado ao dessa vogal é o som de u na palavra but do
inglês.
Ũ - Não há vogal semelhante no português. Para pronunciá-la,
articule a vogal ũ sem arredondamento dos lábios. Para obter
um som aproximado, pronuncie o som de u da palavra inglesa
but, como se a vogal fosse nasal.
CONSOANTES DO MAXAKALI
Com relação às consoantes, elas podem iniciar ou fechar a sílaba na língua
maxakali. No início da sílaba, podem ocorrer todas as dez consoantes da língua:
INICIAIS
M – Antes de vogal oral, representa o som b. Antes de vogal nasal,
representa o som m. Mo em Maxakalí deve ser lido como bo,
mas mõ lê-se como mõ, como na palavra montanha.
N – Antes de vogal oral é d. Antes de vogal nasal é n. Leia na como
da, e nã como nã na palavra não.
G – Equivale ao grafema gu do português, como na palavra água.
Ga, go e ge, por exemplo, lêem-se, respectivamente, como ga,
go e gue.
P – mesmo som do português
T – mesmo som do português antes das vogais a, e, o e u. Antes da
vogal i, o som é de t, como o som de t no português da Bahia
na palavra tira. O som de tch, como em tira, no português de
Minas Gerais, só é representado pelo grafema X.
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K – Mesmo som do português
H – Mesmo som de erre nas palavras roupa e roça no português de Minas Gerais.
X – Equivale ao som de t em português de Minas Gerais, quando ocorre diante de i, como
em tia. Xa, por exemplo, lê-se tcha, como na palavra tchau.
Y – Antes de vogal oral é dj, como o som de d na palavra dia em português de Minas
Gerais. Antes de vogal nasal, é semelhante ao som de nh do português como na palavra
canhão. Ya, ye, yi e yo, por exemplo, lêem-se, respectivamente como dja, dje, dji e
djo. Já yã, yẽ, yĩ e yõ devem ser lidos como nhã, nhẽ, nhĩ e nhõ.
‘ – Oclusiva glotal. Ocorre antes de vogal oral ou nasal. Em português, ocorre apenas em
expressões para-lingüísticas, como, por exemplo, na seqüência negativa ãh ãh, equivalente a
não, empregada principalmente por crianças.
FINAIS
No final da sílaba, as consoantes são pronunciadas como vogais.
K, G, P e M representam a vogal U.
As sílabas pok, nõg, top e mãm, por exemplo, são pronunciadas aproximadamente como
pou, nõu, tou e mão.
T e N representam a vogal A.
As sílabas mot e nõg, por exemplo, pronuncie como boa e nõa.
X e Y representam a vogal I.
Sílabas como mox e tẽy são pronunciadas com boi e tem (do verbo ‘ter’).
O x no final de sílabas representa uma semivogal i, como em cai, mas a vogal i representa
um hiato, como em aí. Assim, max pronuncia-se bai, mas mai pronuncia-se baí. O
ditongo ĩy pronuncia-se, aproximadamente, como ẽi, como nas palavras mĩy e yãmĩy,
pronunciadas, aproximadamente, como mẽi e nhãmẽi.
Todas as palavras da língua Maxakalí são acentuadas na última sílaba.
As palavras penãhã “ver”, kakxexka “lagarto”, kuxex “casa de religião”, pẽnẽn “bicicleta”,
xoxmetmet “bem-te-vi”, koyãm “goiaba”, tayũmak “dinheiro” e xenona “telefone
celular” são, por isso, pronunciadas aproximadamente como narra, kaktcheika,
*katchei, pẽnẽa, tchoibeabea, kunhãm, *tanhãba e tcheduda.
*(As letras a e ã na representação do som dessas palavras têm correspondem a sons
inexistentes no português. Para pronunciá-los bem, pronuncie, respectivamente, u e ũ
sem arredondamento dos lábios).
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Livro de saúde Maxakali
Curar
por Vania Maria Baeta Andrade1

O começo de um livro é precioso. Muitos começos são preciosíssimos.
Mas breve é o começo de um livro — mantém o começo prosseguindo.
Quando este se prolonga, um livro seguinte se inicia.
Basta esperar que a decisão da intimidade se pronuncie.
Vou chamar-lhe fio _____linha, confiança, crédito, tecido.
						

(Maria Gabriela Llansol)

O começo de um livro é precioso
Este livro nasce de uma demanda muito clara dos três alunos-professores
do Curso de Formação Intercultural para Educadores Indígenas (FIEI), Rafael
Maxakali, Isael Maxakali e Pinheiro Maxakali: “escrever um livro para ensinar a
FUNASA a cuidar dos Maxakali”. Se vamos escutar ou ler aí uma “intenção do
autor”, podemos no mínimo perceber que, a princípio, este livro não aponta
para uma certa direção: a de ser uma cartilha no âmbito de um programa de
educação sanitária. Os Maxakali, aqui, desejavam (e desejam) ensinar e não
aprender.
Essa foi a direção que a equipe tomou: escutar, estar atento, ser fiel a esse
princípio metodológico durante todo o processo da feitura do livro. A escuta
atenta ao que eles diziam ou tentavam obstinadamente transmitir. Havia (e há)
um desejo em causa: transmitir uma cultura, uma cosmovisão, na qual está incluída uma certa, preciosa, concepção de vida e morte. Desejo de ensinar, sim,
pois são professores. Ensinar a cuidar: cuidar da vida, cuidar da morte, cuidar
do corpo-espírito na imensidão que o constitui. A equipe escutou e cuidou.
Cuidou para que o livro pudesse ser escrito respeitando a esse princípio.
Assim, esse desejo (ou até poderíamos dizer ambição) foi depositado nas páginas futuras de um livro: o desejo de transmitir, no sentido mesmo de tocar,
sensibilizar ou até, quem sabe, contaminar uma outra episteme ou os múltiplos
1 Psicanalista, doutora em Literatura Comparada (Linha de pesquisa: Literatura e Psicanálise) pela UFMG.
Orientou a equipe deste livro, inicialmente, intitulado Livro de Saúde Maxakali.
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saberes científicos — a ciência ocidental — com o saber, a tradição do povo maxakali. Que ao menos
se saiba que Maxakali, no resguardo, não deve comer carne; que ao menos se saiba que Maxakali, no
resguardo, não deve se coçar, nem bocejar, nem pôr o braço atrás da cabeça; que não se desconheça
que, nessa cosmovisão, a doença, a direção da cura, a indicação do ritual de cura vêm através do sonho,
do contato com os espíritos; que se saiba da existência dos Yãmĩy; que se saiba que os espíritos habitam
os cabelos do Maxakali, porque os cabelos são como o pertencimento da mata ou à mata; que ao menos
nos seja dado a conhecer algo de sua cosmogonia, algo de sua vasta e complexa cosmovisão.
Para tanto, uma das tarefas que este livro nos impôs foi justamente lidar com a tarefa da tradução (assim
como Walter Bejamin a elabora em seu texto “A tarefa do tradutor”), o que, em sentido amplo, tratava-se
de pôr em causa a experiência literária. Assim, com Maria Inês de Almeida, aprendemos a:
constatar, na teoria, o que nossa prática com a produção e edição da literatura
indígena tem nos levado a pensar: a experiência literária é antes de tudo e sempre
uma experiência tradutória. Traduzir é essencialmente a tarefa poética. A forma que
se transforma: é isto que está em jogo, na passagem do pensamento ao papel, da
fala à escrita, da aldeia ao livro.
Acontece que essa tarefa, a tarefa da tradução, põe em jogo algo que é da ordem da impossibilidade. No
trânsito intercultural, estamos na ordem da impossibilidade, porque ela (a tradução) toca justamente os
confins da intradutibilidade. Como dar a compreender algo que escapa absolutamente aos fundamentos do logos ocidental; como ter acesso a essa língua outra, a esse pensamento outro? Por exemplo, a
palavra escolhida aqui para traduzir yãmĩy foi “espírito”. Mas essa palavra, sabemos, não traduz a riqueza
da natureza, dessa outra geografia espiritual. E o pior, ela, a palavra “espírito”, já vem contaminada pela
significação secular da cultura ocidental, da cultura judaico-cristã.
Contudo, se nos situamos no osso da intradutibilidade, isso não quer dizer que estejamos nas mãos
infecundas da impotência. Ao contrário, é justamente a partir dela, da impossibilidade, que tomamos a
escrita, que tomamos uma certa concepção de letra (tal qual nos ensina a psicanálise): escreve-se, pois,
o que não pode ser dito. Que dure, que perdure, que fique escrito e que passe. Que passe de mãos em
mãos a cuidar da vida Maxakali.
Partir de uma impossibilidade é situar-se ao pé da letra, do corpo da letra, da materialidade muda, mas
significativa, da letra. Daí abre-se a possibilidade de extrair uma leitura viva, uma leitura do vivo, assim
como aprendemos com a obra da escritora portuguesa, Maria Gabriela Llansol, que, de uma forma muito precisa, orientou o trabalho da equipe. Extrair cunhando, escrevendo, lendo, assim como se cunha a
árvore e se colhe um leite pregnante que há de se transformar, transmutar. Escutemos o testemunho de
Maria Inês de Almeida:
Nos últimos meses, participando de um laboratório de escrita com os Maxakali
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(MG), na produção de um livro em que contam seus processos de adoecimento e
cura, observei-os ler o que chamam de pau-de-religião. Ali está escrita a história de
como eles se tornam pessoas. O modo como tratam os grafismos e os pictogramas
neste objeto totêmico faz perceber o quanto são aptos a transitar de uma forma
de escrita a outra, de um suporte a outro: do corpo ao papel, da madeira ao computador, etc. O que parece relevante é que suas formas textuais – o ser maxakali
– podem se concretizar da maneira que lhes é dado experimentar a cada vez. Não
seria isto um forte indício de que a contemporaneidade maxakali, que é, paradoxalmente, a manutenção da tradição maxakali, está justamente em sua entrega ao
processo tradutório, ou seja, às passagens culturais?
Ainda com Maria Inês de Almeida, podemos afirmar que a escrita, neste livro, no processo coletivo de sua
produção simbólica, é uma experiência de passagem, na qual é possível adentrar em um espaço-tempo
mítico, manancial comum de onde brota as narrativas aqui transfiguradas em texto. Uma tal experiência
— essa espécie de re-alocação do mito, essa outra forma de manter viva a origem e o porvir maxakali —
está intimamente relacionada à sobrevivência e, quem sabe, à supervivência desse povo. Trata-se, sim,
de uma semiologia vasta. Trata-se da Saúde numa amplitude semântica abrangente, que nosso espírito
cartesiano nos impede de conceber, mas não de vislumbrar.

Muitos começos são preciososíssimos
A concepção que guia este trabalho reconhece-se também inserida naquela que, há cerca de vinte anos,
rege o Programa de Educação da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC) para a formação de professores
bilíngües: “Uma experiência de autoria”. Trata-se de dar suporte à emergência de autores que, dentro
de um contexto interétnico, possibilitem o registro e a criação de uma literatura mais rica e diversa,
com base na tradição cultural de seu povo. Entretanto, o termo “autor”, como nos lembra Maria Inês de
Almeida, seguindo as formulações de Roland Barthes, não deve ser compreendido como uma instância
do direito autoral, cuja história se insere no surgimento e desenvolvimento da burguesia na sociedade
ocidental. Trata-se da assinatura de uma obra reconhecidamente coletiva, cujo sujeito, sempre em desaparecimento, deixa antes de tudo emergir e inscrever o saber de uma comunidade, a sua tradição.
Sendo assim, esta obra obedece aos preceitos da tradição oral, mas também pertence ao mundo da
mídia impressa. A hibridez dessa situação põe em cena, como já foi explicitado, a multiplicidade e a complexidade do trabalho de tradução. Camadas sucessivas, na passagem de um registro a outro, apresentam-se exigindo vários tipos de tradução: seja interlingual, seja intralingual, seja intersemiótica, etc. Além
disso, a escolha de uma “postura tradutória” coerente com o princípio deste livro fez-nos optar por uma
tentativa (embora nem sempre tenha sido possível) de “maxakalizar o português”, ou seja, uma tentativa
de trazer um certo “estrangeiramento” para nossa língua, para nossa casa. Não seria essa uma maneira de
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pôr em causa nosso logos, nosso saber, nossa episteme? Citemos Roland Barthes:
A intervenção social de um texto (que não se realiza necessariamente no tempo
em que se publica esse texto) não se mede nem pela popularidade da sua audiência, nem pela fidelidade do reflexo econômico-social que nele se inscreve ou que
ele projeta para alguns sociólogos ávidos de recolhê-lo, mas antes pela violência
que lhe permite exceder as leis que uma sociedade, uma ideologia, uma filosofia se
dão para pôr-se de acordo consigo mesmas num belo movimento de inteligência
histórica. Esse excesso tem nome: escritura.2
A experiência de escrita — esse arriscado caminho escritural — vivida com os Maxakali, na prática, contou algumas vezes com a audição e seu registro, em seguida, a transcrição; outras vezes, o manuscrito
veio em primeira instância; e, nessa mesma instância da letra, veio também a pintura, o desenho, a
ilustração. Sendo assim, desenho e pintura aqui são concebidos como texto. Por outro lado, a edição, a
impressão e a publicação fazem parte desse mesmo processo coletivo, dessa mesma experiência múltipla de tradução.
Diante de um material tão heterogêneo, recorremos à obra de Maria Gabriela Llansol. Primeiro, para
realizar as oficinas de escrita, seguimos o caminho apontado pelo livro intitulado O começo de um livro
é precioso. Depois, em seu diário Finita surgiu a luz ou a configuração do que foi nomeado como “Três
livros”. Conforme explicado em nota introdutória a essa parte, a disposição em três colunas fez parte
de um esforço conceptualmente tecido para dar corpo ao material colhido em diversos suportes, bem
como às várias vozes que compuseram essa parte da pesquisa. Com esses “três livros”, diagramados em
forma de colunas, procurou-se respeitar 3 dos múltiplos registros da natureza maxakali, sobretudo, no
que diz respeito à concepção de saúde desse povo. Sendo assim, a coluna da Paisagem abrigou a escrita
maxakali e uma nem-sempre-possível tradução; a coluna da Polimorfa mulher obedeceu ao fluxo do
diálogo e da oralidade na narrativa maxakali; e, finalmente, a coluna do Microcosmos do homem teve
a pretensão de estabelecer uma comunicação com os técnicos da área de saúde, bem como facilitar o
manuseio das informações contidas no livro. A tradução desses três termos feita pelos Maxakali foi assim
concebida: a Paisagem (da escrita) como “todas as coisas boas de ver”; a Polimorfa mulher (o fluxo em
transformação do diálogo) como “as mulheres, nenhuma se parece com a outra”; e o Microcosmos do
homem (o olhar da ciência) como ”aquilo que é pequeno, que não se vê, do homem”.
Por outro lado, é bom esclarecer que este livro, habitando mais propriamente o espaço literário, não
tomou nenhuma direção etnográfica e, muito menos, sanitarista. Obedecendo ao princípio já exposto
inicialmente, a equipe não fez nenhum tipo de intervenção que buscasse imprimir qualquer saber dessa
ordem. A literatura foi convocada no empenho de textualizar uma comunidade, cuja afinidade com as
formas de expressão da arte afastam-na do saber científico, stricto sensu, mesmo quando seu objetivo
2

BARTHES. Sade, Fourier e Loyola, p.XIX.
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é transmitir às instâncias públicas da saúde questões que dizem respeito a essa área e que esbarram nas
diferenças culturais desse povo. Mas o que está em causa não deixa de trazer um saber, um saber sobre
a cura do homem, da terra e seus espíritos; uma escrita a Curar: a configurar uma abertura possível de
diálogo com o discurso científico.
Nesse sentido, a postura da equipe procurou evitar qualquer tipo de intervencionismo interpretativo ou
especulativo. E, no lugar disso, buscou privilegiar as formas e os meios para causar, possibilitar o trabalho
de escrita dos professores-alunos Maxakali, a fim de propiciar uma “experiência de autoria”, que resultasse
na produção deste livro. Esta produção de autoria coletiva, incluindo-se aí a própria equipe, é claro, traz
as marcas das narrativas orais, da escrita maxakali (no sentido mais amplo que o termo possa tomar, para
além da escrita alfabética), em exercício tradutório, cujo efeito mais precioso, segundo Walter Benjamin,
é justamente o da pervivência da obra. Uma revitalização.

q uAndo este [coMeço de livro] se prolongA , uM livro seguinte se iniciA
Basta esperar que a decisão da intimidade se pronuncie.
Vou chamar-lhe fio _____linha, confiança, crédito, tecido.
A situação de exílio em que se encontravam os 3 participantes das oficinas e suas respectivas famílias
(que somam quase 300 pessoas) foi relevante na produção deste livro. Podemos pensar, transitando na
linha de confiança e crédito depositados na força (de cura?) da letra nas páginas deste livro, que a própria
iniciativa e o empenho para a realização desta obra (um livro de saúde Maxakali) foi e é um impulso de
vida significativo.
No sentido da cura — da confiança e do crédito depositado na letra deste texto-tecido, no desejo de revitalização e de transmissão —, também observamos a relevância que ganham neste livro temas como
o resguardo, o parto e o pós-parto. Como a querer dizer e diz: sim, este povo quer perdurar. Uma obra
que se lança no espaço e quer engendrar um corpo futuro.

A cada começo deste livro, a decisão da intimidade se pronunciava: a linha, a confiança, o crédito, o
tecido (o texto); a cada começo, essa decisão foi reafirmada. O fio nunca se rompeu. A equipe estava lá,
os Maxakali estavam lá. A escrita tecia e o tecido foi ganhando consistência até constituir-se em ato, em
verbo: Curar. Assim foi, num dos últimos começos, a cura chegou, batizando este livro. Ou melhor, para
ser mais fiel à tradução encontrada pelos Maxakali para essa palavra em sua língua, trata-se de “abrir a
consciência”. Abrir a consciência ao “dom poético” que sempre acompanhou este nosso trabalho.
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Dos começos
por Izabela D’urço3

O começo de um livro é precioso.4 Em maio de 2006, os textos do livro, que
nesse momento ainda chamava-se Livro de Saúde Maxakali, começaram a ser
escritos. Os professores Rafael, Isael e Pinheiro Maxakali gravaram mais de dez
horas, em língua portuguesa, de textos relacionados a temas que incluem desde o parto e o pós-parto, restrições para o resguardo, cura com religião, sangue,
aborto, yãmĩy e yãmĩyxop, mĩmãmãm, kuxex, doença de sonho, doença de religião, Xũnĩm ao ĩnmõxã. Esse foi o começo.
Começaram pelo princípio. Pelas memórias do nascimento, crescimento, adoecimento e cura dos índios. Esse primeiro encontro definiu o que os professores
indígenas pensavam ser um livro sobre a saúde de seu povo, mas não dizia
sobre a direção que o trabalho de escrita deveria tomar. Os textos foram transcritos e, a cada nova fita, um novo começo se anunciava. Precioso e sempre
começo. O que se formou, nesse momento, foi um livro de começos de livro,
como o de Maria Gabriela Llansol, publicado em 2003.
Mais precioso seria o segundo encontro. Os começos, então, seriam traduzidos.
Em Ladainha. Súplica. Viajamos. De Sabará à Aldeia Verde. Súplica. A casa da
escrita habitou a terra em que a língua era senhora. A oficina de tradução teve
início, mas a escrita da língua decidiu não traduzir os começos, mas continuálos. Preciosos. Os três, Rafael, Isael e Pinheiro, adotaram a missão de prosseguir,
em conjunto, os textos. Diziam sempre “Não é tradução”. E assim a direção da
escrita foi tomada. Neste encontro, os começos, preciosos, encontraram seu
lugar na paisagem.

3
4

Mestranda em Teoria da Literatura pela UFMG.
LLANSOL, 2003.
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Da escrita maxakali
por Sandro Campos5

Todos os textos em língua maxakali presentes neste livro foram escritos e revisados pelos índios e digitados por não-maxakalis. As traduções foram feitas
pela equipe que produziu o livro, composta de Maxakali e não-maxakalis. As
versões em português são, em alguns casos, traduções literais dos textos originais. Há textos que tiveram uma versão mais livre por apresentarem estrutura e
léxico mais complexos.
A ortografia ou escrita maxakali foi criada pelo casal de missionários do Summer Institute of Linguistics Harold e Fran Popovich quando viveram próximos
aos índios nos anos 60 e 70. Tal escrita possui vinte grafemas constituídos de
quinze letras e de dois diacríticos ‘ e ~ , que juntos, representam os vinte fonemas da língua, dez consoantes e dez vogais.
A escrita maxakali foi divulgada entre os índios em aulas de alfabetização e nas
cinco cartilhas elaboradas pelo casal Popovich. Com a implantação de escolas
indígenas, em que os índios passaram a alfabetizar as crianças, a escrita em
língua maxakali passou a ser fomentada e divulgada por meio de publicações
de cartilhas, livros e jornais, produzidos pelos próprios maxakali, num processo
lento e contínuo de adaptação. Este livro é uma continuação desse processo e
se soma a outros portadores de texto para, entre outros objetivos, possibilitar
o acesso de possíveis leitores em língua maxakali a registros de memória, de
conhecimento e de impressões pessoais feitos por contemporâneos que ainda
vislumbram a difícil tarefa de verter o texto oral em texto escrito.

5
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Da tradução
por Charles Bicalho6

As narrativas e os cantos aqui traduzidos fazem parte de um conjunto maior
que são os rituais. Em Maxakali, chamados yãmĩyxop (termo que poderia ser
traduzido por “reunião de espíritos”), além de vocalidade, essas cerimônias englobam música, dança, teatro… Enfim, muita coisa que não é passível de ser
verbalizada. Nos dizeres de Jakobson: uma “tradição semiótica”. Tradição essa,
segundo ele, “sempre dependente, pelo menos de um padrão verbal emoldurante que passa entre as gerações” (Lingüística, poética, cinema, 2004, p. 23). Ao
traduzir os textos maxakalis então abarcamos este “padrão verbal emoldurante”
do yãmĩyxop maxakali: cantos e narrativas transmitidos de geração a geração,
desde os tempos antigos nas aldeias. Em outras palavras, aquilo que se constitui em literatura.
Geralmente, em se tratando de narrativas maxakalis, a tradução se dá de várias
maneiras. Às vezes o texto de saída da tradução (o texto maxakali) é primeiramente gravado em suporte magnético ou digital, para depois ser transcrito.
Outras vezes ele é escrito diretamente em Maxakali. No caso dos textos gravados é necessário que um Maxakali realize a sua transcrição. Algumas vezes, é
da gravação da voz em Maxakali que se realiza uma versão para o Português;
quando um Maxakali ouve o registro e produz o texto em Português, que é
escrito geralmente com a ajuda de algum monitor ou pesquisador não-índio.
Na maioria das vezes, porém, é a partir dos textos grafados em língua maxakali
(diretamente escritos ou trasncritos), que se dão as passagens para a língua
portuguesa. E neste processo os modos variam. Ou se realizam traduções mais
coladas ao original, buscando-se a tradução de palavra por palavra, para posterior elaboração de uma sentença compatível com a sua versão em Maxakali;
ou opta-se pela versão mais livre, que os índios elaboram com base na leitura
dos textos transcritos ou escritos. E há ainda o meio-termo: uma versão que
soma a tradução de alguns vocábulos maxakalis do texto original com uma
complementação mais livre.
No caso dos cantos sagrados maxakalis, chamados yãmĩy, a tradução se diferencia no que ela tem de poesia. Se a estrutura de um texto cantado ou poético
se diferencia da de um texto em prosa, é válido e até necessário que a tradução explicite essa diferença. Assim, a tradução se aproxima da transcriação.
6
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Posfácio

Esta, nos termos de Haroldo de Campos, se dá “quando não se traduz apenas o significado, traduz-se o
próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma” (Metalinguagem – ensaios de teoria e
crítica literária, 1970, p. 24). Nada mais adequado, neste caso, que esta tradução física (digamos assim);
uma vez que, para o Maxakali, o canto yãmĩy é a corporificação mesma do espírito (este sendo designado pela mesma palavra para canto: yãmĩy). De acordo com essa lógica, o canto é também uma tradução
do espírito, sua materialização. Quando o Maxakali canta, ele está entrando em contato direto, físico
mesmo, com o espírito. Ele o materializa. O espírito corporifica-se em palavras, letras, sons. A palavra,
sendo concreta, torna-se o corpo do espírito. Então, melhor maneira não há para tratar a tradução e seu
produto do que como coisa. Porém, coisa com espírito.
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Da paisagem

por Rafael Otávio Fares7
A primeira palavra que a experiência do Livro de Saúde Maxakali me sugere é
biodiversidade. Uma palavra muito usada hoje em dia, mas que merece um
retorno a ela, pois ganha um sentido ampliado neste contexto. É a diversidade
da bio, da vida, de formas de vida. O que os Maxakali nos apresentam não é
somente um livro de medicina e, sim, uma maneira de ser e de conviver. Uma
convivência que deposita nos seres não-humanos um valor que poucas vezes
presenciamos na cultura, na ciência, ou na medicina ocidentais, seres que aqui
serão nomeados paisagem. Paisagem porque não se trata de falar de um território, onde há posse dos humanos sobre as coisas e, sim, de uma relação de afeto. E é ao ser afetado por um ser da paisagem, ou como diria um Maxakali por
um yãmĩy (espírito-corpo), a doença do Maxakali passa. Passar, como passamos
por uma paisagem, nos deslocamos de um lugar a outro, e que, neste caso, é
de um lugar que o Maxakali não gosta de estar a um lugar que ele deseja estar.
E este lugar tem nome para o Maxakali: Saúde.
A segunda palavra é biografia. Como nos apresenta a escritora Maria Gabriela
Llansol. Mais uma vez uma palavra comum e que é aqui deslocada. O bio, a vida,
os seres vivos possuem contornos, desenhos, rastros, palavras que lhe são próprios. Aprendê-los e incorporá-los é vital para o convívio com a paisagem para o
Maxakali. Como nos diz a antropóloga Dominique Gallois sobre os Waiãpi: “O que
está em jogo, portanto, são diversas maneiras de transformar o corpo, de alterar
os componentes da pessoa humana. O conceito de ‘pintar’ (o-mongy) carrega,
aliás, este importante significado: pintar é ao mesmo tempo ‘decorar’ e ‘alterar o
estado da pessoa’. A mesma palavra é utilizada para a decoração do corpo com
jenipapo ou urucum e para a aplicação de remédios no corpo de um doente”. 8
O livro, então, ganha uma aura nova. Além do propósito de ensinar para os nãoMaxakali a sua cultura, ele guarda o vivo, suas grafias: com o que os Maxakali
gostam e precisam de se relacionar e que, muitas vezes, por causa do contato
e da degradação do mundo, é impossível. Já não existe mais uma série de seres
que os antepassados conheceram e se relacionavam para se manter saudáveis.
Outros existem, mas não podem estar presentes sempre que necessário. Portanto, cada grafia do livro, o desenho, o canto, a letra deve ser vista e lida como
uma forma também de vida e de cura, compondo um livro múltiplo, um livro
de diversos signos, semiodiverso.9
7 Artista e mestre em Literatura Brasileira pela UFMG.
8 VIDAL (Org.). Grafismo indígena, p. 226.
9 Conceito que segundo Antônio Risério denomina a esfera da vida que se refere particularmente ao reino dos signos.
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