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Apresentação
Esse material apresenta o resultado do Projeto de Registro da Cultura Musical do 

Povo Panará apoiado pelo Ministério da Cultura. O povo Panará participa do projeto 
desde 2004, quando foi realizada a primeira gravação em áudio da festa das mulheres 
“Wantuê Tow”. Nessa ocasião também foram gravadas músicas de diversas festas, re-
sultando em uma amostra de parte do repertório de festas realizadas por este povo. 

Em 2006, ocorreu a 2ª gravação com a participação da cantora especialista em mú-
sicas indígenas, Marlui Miranda. Nessa festa demos início à formação de gravadores in-
dígenas e também ao desenvolvimento de pesquisas sobre as festas pelos professores 
e alunos indígenas da Escola Indígena Matukre.

Em 2007 e 2008 foram realizadas oficinas para: identificação do repertório de mú-
sicas gravadas, pesquisa sobre as histórias de origem das festas e a sistematização do 
presente material que reúne as informações coletadas e organizadas até o momento 
sobre o povo Panará e suas festas. Do material coletado, existe ainda um rico acervo a 
ser trabalho na escola, orientado pelos professores indígenas. 

Durante a gravação da festa Sâpara.
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Povo Panará, os índios gigantes

Autores: Mikré, Sôpôa, Pysy,  
Kiapoprĩ e Soti-i Panará
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De acordo com pesquisas etno-
históricas recentes, os panará ha-
bitavam, uma vasta área no Brasil 
central, desde o norte de São Paulo, 
Triângulo Mineiro e sul de Goiás ao 
leste do Mato Grosso e leste e su-
deste do Mato Grosso do Sul.1 Nessa 
época éramos identificados pelos não 
índios como Kaiapó do Sul e de tantas 
guerras e massacres que sofreram os 
antepasssados, achavam que nós ha-
víamos sidos extintos

Essa pesquisa coincide com nos-
sa história contada pelos mais velhos, 
que diz que viemos do leste, bem pró-
ximo de onde nasce o sol, onde ha-
via um rio muito grande e nosso povo 
panará surgiu. Nessa região ocorre-
ram muitos conflitos e guerras com 
o homem branco, por isso nós atra-
vessamos rio grande (rio Araguaia), 
fugindo do ataque dos brancos e de 
outros povos, seguindo rumo ao noro-
este. Assim nós chegamos na região 

da bacia do Peixoto de Azevedo, afluente 
da margem direita do rio Teles Pires, for-
mador do rio Tapajós

Nessa região vivemos durante muito 
tempo com tranqüilidade sem encontrar 
mais nenhum branco. 

A primeira aldeia dessa região que 
temos lembrança foi Atuiasâ, próxima ao 
rio Arraias, lá, vivemos reunidos em uma 1 Fonte: www.socioambiental.org
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Varal de presentes deixado para os Panará como maneira  
de iniciar o contato.

Aldeia antiga panará fotografada em sobrevôo durante  
o período de contato.
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Aúnica aldeia, mas passou um tempo 
a população aumentou muito e come-
çaram a ocorrer conflitos fazendo com 
nós nos separássemos.

Então nosso povo Panará se es-
palhou desde a região dos atuais mu-
nicípios de Marcelândia e Colider até a 
Serra do Cachimbo, onde nós fizemos 
muitas aldeias e vivemos por muito 
tempo sem a presença do branco. 

Quando já fazia muito tempo que 
nós estávamos morando nessa região, 
começaram a ocorrer muitos conflitos 
entre os povos panará e kaiapó. Foi 
durante esse período de guerra que 
os brancos apareceram abrindo a es-
trada BR 163, cortando ao meio o ter-
ritório panará. 

A estrada foi aberta na década de 
70, o governo organizou uma expedi-
ção para fazer contato e pacificar os 
índios a fim de retirá-los do local da 
obra.

A expedição de contato foi lidera-
da pelos irmãos Villas Boas e durou 
4 anos. O branco apareceu primeiro 
na aldeia que nós chamamos Kuepô, 
mas quando a gente percebia a presen-
ça do branco fugíamos para outra aldeia 
e eles não conseguiam encontrar os pa-
nará. Nós ficávamos com medo do branco 
por isso fugíamos nos espalhando por vá-
rias aldeias. 

Segundo o nossa liderança Akâ Pa-
nará, “os velhos disseram para nós que, 
antigamente, os brancos mataram mui-
tos Panará, de espingar-
da. Chegavam em nossas 
aldeias e matavam muitos. 
Se eles vierem para cá – 
diziam – matem eles de 
borduna, que eles são bra-
vos”.2

Mesmo a gente fugin-
do do branco nós tivemos 

2 Fonte: www.socioambiental.org
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Índios Panará se mudando para o Parque 
Indígena do Xingu.

Chegada ao PI Diauarum.
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3 Fonte: www.socioambiental.org

com os vírus dos não-indios da frente de 
abertura da estrada. Os Panará sofreram 
muito em razão de doenças como sa-
rampo, diarréia e gripe, que fez com que 
morressem muitas pessoas. Quase que 
nós desaparecemos. Neste período ainda 
vivíamos separados em várias aldeias e 
sobrou pouca gente. “Nós estávamos na 
aldeia – lembra-se Akâ Panará – e come-
çou a morrer todo mundo. Os outros foram 
embora pelo mato, e aí morreram mais. 
Nós estávamos doentes e fracos e, então, 
não conseguimos enterrar os mortos. Fi-
caram apodrecendo no chão. Os urubus 
comeram tudo”.3

Foi na aldeia, Tupajyrõ, que decidimos 
fazer contato com o branco. Os brancos 
levaram os Panará para o acampamento 
da Funai, próximo a estrada construída. 

Ficamos morando no acampamento 
perto da estrada, longe de nossas roças. 
Neste local, foram juntando as pessoas 
que sobreviveram. Os Villas Boas sou-
beram pelos Panará que haviam morrido 
muita gente por doenças. No acampamen-
to não tinha serviço de saúde para tratar 
os pacientes. Então pensaram em fazer a 
nossa transferência para o Xingu, porque 
lá tinha uma estrutura para a recuperação 
da saúde e nos distanciaria dos perigos da 
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Teseia Panará na porta do TRF em Brasília, em setembro de 2000, 
quando foi concedida a indenização aos Panará pelos danos sofridos 
no período do contato.
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Aldeia Nasepotiti na atual Terra Indígena Panará.
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proximidade da estrada. Eles tinham 
medo que com a construção da es-
trada e a aproximação do branco não 
sobrevivesse mais nenhum panara. 

Então juntaram os panara e em 
1975 chamaram dois aviões grandes 
da Força Aérea Brasileira para e fize-
ram a transferência para o Parque In-
dígena do Xingu, a 250 Km a oeste. 
Por isso nós perdemos grande par-
te de nossa terra tradicional.O povo 
panara saiu de sua terra com a po-
pulação de no máximo 79 pessoas. 
Quando chegaram no Xingu outros 
povos estavam esperando para receber-
nos como Kĩsêdjê, Kaiabi, Kaiapó. 

Nós vivemos primeiro junto com povo 
Kaiapó. Na aldeia deles também morre-
ram muitos Panará, por isso pensamos 
em abrir uma aldeia separada, só para os 
Panará ficarem.

Mas mesmo nesta aldeia continua-
ram morrendo algumas pessoas. Ficamos 
pouco tempo nessa aldeia, os velhos 
acharam que naquele ambiente ti-
nham poucas frutas. Alguns anos de-
pois nós mudamos para aldeia no rio 
Manisaua Misu. Na aldeia nova a po-
pulação aumentou um pouco, porém 
a terra não era suficiente para plantar 
alguns alimentos tradicionais que cul-
tivamos em nossa roça. Quando nós 
plantávamos banana, batata, milho, 
mandioca e amendoim, não nasciam 
bem, morriam muito porque a terra 
não era boa para esse plantio. Foi 
muito difícil para nós continuarmos a 
viver no parque do Xingu, por isso vol-
tamos para a nossa terra tradicional. 

A gente entrou com um processo con-
tra o governo federal, para que o governo 
pagasse o que perdemos com a destrui-
ção do nosso território e para demarcarem 
o que restou de nossa terra tradicional 
onde existem os recursos naturais usados 
pelo nosso povo. Em 2001, nós criamos 
a Associação Iakiô para administra esse 
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Mapa das aldeias antigas e da configuração atual do território Panará 
onde foi construída a estrada BR-163, ligando Cuiabá em MT  
ao município de Santarém no Pará.
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dinheiro que foi doado pelo governo como 
indenização.

Em 1995 o primeiro grupo fez mu-
dança, para o pedaço de nossa terra que 
ainda conseguimos recuperar, a partir de 
1996, todos nós fomos transferidos do 
Xingu para aldeia Nasepotiti onde nós mo-
ramos, já faz 13 anos. 

Na atualidade nós, Panará, au-
mentamos nossa população, hoje so-
mos 430 pessoas, quando saímos do 
Xingu a população era de 108 pesso-
as. Na aldeia Nãsêpotiti nós mante-
mos nossas atividades coletivas tradi-
cionais e temos atividades novas para 

nós como a Escola Matukre e Associação 
Iakiô. Desenvolvemos atividades de alter-
nativas econômicas para geração de ren-
da e também estamos fazendo ações pra 
fortalecimento cultural para não perdermos 
o conhecimento específico de nosso povo. 
Assim estamos vivendo atualmente, com 
muita tranqüilidade e qualidade de vida. 
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Escola Matukre

Nós temos a Escola Indígena Ma-
tukre ligada ao município de Guarantã 
do Norte (MT), na qual funciona o ensino 
fundamental, de primeira a quarta série. 
Temos cinco professores indígenas que 
trabalham dentro da comunidade. Estes 
professores ensinam várias disciplinas 
como língua portuguesa, língua mater-
na, matemática, história, ciências, arte, 
literatura, geografia e pesquisa. A escola 
busca se integrar a educação tradicio-
nal, desenvolvendo ensino diferencia-
do em que os especialistas mais velhos 
passam seus conhecimentos para os 
alunos. A Escola Matukre ajuda a comuni-
dade a desenvolver o Projeto Sâkiâri, gra-
vando música tradicional, escrevendo as 
histórias. Isso foi muito importante e foram 

Alunos e professores gravando as histórias sobre a festa.
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os alunos que registraram o conhecimento 
das festas e músicas Panará. Assim nós 
Panará estamos trabalhando.

Associação Iakiô

A Associação foi fundada em outubro de 2001. A Associação 
Iakiô representa os interesses do povo Panará desenvolvendo 
ações que visam ampliar a sustentabilidade e autonomia de sua 
comunidade. A associação atua como órgão de interlocução com a 
sociedade envolvente, ampliando o protagonismo político dos Pa-
nará. Atualmente, suas atividades estão voltadas ao fortalecimen-
to e preservação de sua cultura material e imaterial, a gestão dos 
recursos naturais tradicionais e a proteção e fiscalização de suas 
terras, constantemente ameaçadas por invasões de madeireiros, 
garimpeiros e grileiros. 

Acho que os antigos compreenderam todos os conhecimentos que 
existiam. Tudo... Os antigos guardavam tudo em sua memória, to-
das nossas músicas tradicionais como “kuatuaa”, música que nós 

dançamos. Eu vi os antigos cantando festa de “kuatuaa”.   
Eu vi também música dos peixinhos, música para bater timbó, 

eu vi os antigos dançarem. Conheci muitas pessoas que viveram 
antigamente e recebi orientação deles. Eles entendiam agora  
eu entendo essa história, estou passando cada tipo de festa  

para vocês aprenderam.  
Depoimento de Pâti Panará durante oficina
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Projeto Sâkiâri

Em 2004, a comunidade iniciou o 
Projeto Sâkiâri junto ao Instituto Socio-
ambiental (ISA) durante a gravação das 
músicas da festa Panará. 

Depois nós pesquisamos sobre a 
festa, fizemos desenhos, transcreve-
mos as histórias de origem das festas e 
as traduzimos para língua portuguesa.

 As músicas gravadas foram re-
produzidas em CD em São Paulo. Em 
outubro de 2008, aconteceu oficina do 
Projeto Sâkiâri, na qual foi elaborado 
esse material. Nós trabalhamos divi-
didos em quatro grupos: na escola os 
alunos ilustraram as histórias, na casa 
do ISA eles transcreveram e traduziram 
a história gravada na língua, na outra 
casa identificaram as músicas gravadas 
e na Associação Iakiô fizemos texto so-
bre a história do povo Panará, contando 
a trajetória dos Panará até hoje em que 
nós vivemos aqui na aldeia Nasêpotiti. 

O material produzido na oficina 
resultou no presente livro, revisado e 
organizado pela equipe do ISA. Repre-
senta um primeiro registro dos conheci-
mentos relacionados às nossas festas 
e nossa cultura, para guardarmos e 
transmitirmos às futuras gerações.

As histórias são contadas pelos 
mais velhos, quem contou essas histó-
rias foram os anciões da aldeia, em mo-
mentos de entrevista e o Pâti Panará, 
conhecedor das festas de nosso povo, 
escolhido para contar essas histórias 
durante a oficina. 
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Gravadores indígenas identificam as músicas junto a Kretoma e 
Pâti Panará.

Professores e alunos durante a transcrição e tradução das 
histórias.

Festa na aldeia Nãsêpotiti.



13

As festas do povo Panará

Os Panará têm diversas tempora-
das de festas que incluem a realização 
de atividades de caçadas e pescas que 
acontecem em períodos de preparação 
dos rituais. São muitas as festas reali-
zadas pelo povo Panará: festa dos ho-
mens, festa das mulheres, festa do jabu-
ti, menstruação da moça na corrida de 
tora, festa do timbó e peixinhos, festa de 
amendoim, festa das pinturas corporais, 
festa do rio, festa dos porcos (queixadas), 
festa do casamento, festa de namoro, 
festa do pajé, festa do marimbondo, fes-
ta de comemoração da aldeia, festa dos 
guerreiros, festa de criançada, festa dos 
grupos, festa de clã, festa do tamanduá, 
assim como outras músicas com estrutu-
ras determinadas.

As principais festas ocorrem sempre 
nos meses de julho e janeiro. É no início 
de julho a festa das aves, dos bichos que 
vivem no chão, que são mais fáceis de 
encontrar e caçar durante a festa. Tam-
bém avisa do tempo de riqueza. Antes da 
caçada o povo Panará planeja os objetos 
que irão precisar: arcos, flechas, alimen-
tação tradicional consumida durante as 
caçadas.

O povo Panará festeja durante dois 
meses, aproximadamente nos meses de 
julho e agosto, quando percebemos os 
avisos e os sinais do calendário diferen-
ciado, definido pela natureza (estrelinhas 
do céu, flores amarelas, rio que baixa 
as águas) e através deles entendemos 
que começa os bichos gordos, então os 
melhores profissionais dos clãs (que são 
quatro) participam das festas de caçar.

Na festa da criança, uma pessoa de 
cada clã fica responsável pela festa (um 

Autor: Perankô Panará

homem e uma mulher), realizamos essa 
festa para as crianças terem bom cresci-
mento e para serem bons caçadores, tra-
balhadores e pescadores. 

A festa do jabuti ocorre no período de 
janeiro e fevereiro, tempo fácil para caçá-
los, pois os frutos que eles gostam de co-
mer caem no chão. Essa é uma tradição 
muito importante da memória dos velhos, 
porque eles sabem quando surgem diver-
sos tipos de animais que aproveitam dife-
rentes tipos de frutas comestíveis. É tam-
bém o aviso do tempo de chuvas, quando 
as frutas e flores aparecem mostrando 
que está na hora de caçar. Os caçadores 
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Festa da Criança, aldeia Nãsêpotiti.
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profissionais organizam todos os objetos 
principais que usam no mato e na aldeia.

Na aldeia tem os conhecedores que 
observam o tempo das festas tradicionais 
para que gerações futuras aprendam a 
riqueza cultural e ensinam os sinais para 
começar as festas.

 Os especialistas nos rituais sabem 
os diferentes significados que represen-
tam cada festa então ensinam os rituais 
oralmente na língua materna em cantos, 
histórias e explicações.

A festa do jabuti tem significado para 
o clã quando o pai e a mãe decidem es-
colher para o filho ou a filha para serem 
responsáveis pela festa. O pai e a mãe co-
meçam a chamar outros clãs para retira-
rem a mandioca na roça dele e fazer beiju. 
Todos participam das atividades de roça e 
das caçadas. As mulheres fazem o beiju 
para os homens comerem nas caçadas.

O dono da festa vai logo em seguida, 
com os caçadores profissionais para o 
mato. Ficam dois grupos de caçadores em 
acampamentos tradicionais que são defini-
dos conforme os clãs e fazem duas casas 
tradicionais com as folhas de bananeiras 
que as cobrem. São compridas, medindo 
trinta metros (medidos em passos). Eles 
ficam no mato durante algumas semanas 
e trazem jabuti e outros animais. 

Quando se passam semanas os es-
pecialistas pedem aos caçadores para 
usarem pinturas corporais do jabuti e de 
outros animais, para os bichos gostarem 
dos caçadores quando estiverem perto de 
qualquer bicho, como os antigos faziam. 
Eles se pintam entre eles, durante os perí-
odos de caçada. As mulheres não se pin-
tam.

Acontecem rituais importantes na co-
munidade que fortalecem as festas princi-
pais. Existem outros festejos mais curtos 
como a festa de água, que ocorre quando 
algumas crianças se afogam. Essa festa é 
um aviso às crianças. Muitas crianças não 
sabem nadar e atravessar do outro lado 

do rio para brincar. Na época da chuva o 
rio fica cheio e a correnteza muito perigo-
sa para as crianças afundar no rio. 

Algumas crianças com idade de três 
anos não sabem nadar, podem afundar e 
não tem força no braço para voltar, porque 
as crianças vão com os amiguinhos para 
brincarem a qualquer hora na beira do rio. 
Veja, já aconteceu com a criança afundou 
na época da chuva e os cantores iniciaram 
os cantos relacionados ao aviso para o rio 
respeitar as crianças, para não se afoga-
rem mais. Todos participam da música do 
rio, ela é para os espíritos da correnteza 
do rio. 

A festa acontece quando a mãe e o 
pai decidem levar seus filhos, filhas, ne-
tos, netas no tempo do verão para banha-
rem juntos. 

O avô e a avó iniciam palestra na casa 
dos homens e decidem fazer pagamento 
pelo neto que salvaram, cantam para os 
netos deles. Então todos os cantores re-
ceberão pagamento, que podem ser ali-
mentos tradicionais, arcos, flechas etc. 
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A festa do timbó acontece na época 
do verão (época da seca) que tem mui-
tos peixinhos em cada lagoa. Fazemos a 
batida de timbó em um período em torno 
de quatro dias. Tem a musica do timbó e 
dos peixinhos que representa um chama-
do para cada casa ir comer peixinhos da 
lagoa. 

Existem quatro tipos de timbó. Nós 
usamos alguns venenos que são perigo-
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sos e alguns líquidos do timbó que são fra-
cos. Tem timbó que o liquido dele é muito 
forte e acaba com qualquer tipo de peixi-
nho que vive na lagoa. 

O timbó tem segredos e os melhores 
conhecedores sabem os dias de bater tim-
bó, a medida certa de tirar cipó no mato, a 
forma de guardar na aldeia e a organiza-
ção dos grupos hora de bater na lagoa. 

Os velhos é que usam mais os segre-
dos do timbó, por isso os peixinhos mor-
rem quando os velhos se aproximam.

O liquido do timbó é marrom e forma 
uma espuma branca que sai quando se 
bate, se espalhando na água. Aí os pei-
xes bebem e morrem todos (ficam doidos 
para morrer).

 Todos – jovens, crianças, velhos (so-
mente do sexo masculino) – participam da 
música dos peixinhos.

O timbó representa rituais de sonhos: 
tanto os homens podem sonhar que os 
peixes vão morrer quanto os peixes po-
dem sonhar e por isso pulam muito.

Pode haver dança nesse ritual dos 
peixinhos, mas somente os homens, não 
podem dançar mulheres, porque são 
eles, os homens, que usam timbó, eles 
que são responsáveis.

A participação das mulheres aconte-
ce nos dias seguintes em que os homens 
vão bater timbó na lagoa. Os homens le-
vam flechas, arcos e as mulheres levam 
beijus prontos para comerem com os pei-
xinhos assados na fogueira na beirada 
da lagoa. O povo Panará inicia a bater 
o timbó pela manhã quando já preparou 
as fogueiras e começa a esquentar para 
quando começarem a morrer os peixi-
nhos.

Os homens e mulheres pegam qual-
quer tipo de peixinhos para comerem. 
Depois separam os peixinhos principais 
que as pessoas gostam, para comer du-
rante a festa de bater timbó na lagoa.
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Fotos, pescaria com timbó, aldeia Nãsêpotiti.
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Fotos: mulheres montam o Kiãpo, alimento servido na festa.

A festa da menstruação da moça 
acontece quando a mãe de uma menina 
percebe que ela ficou menstruada. En-
tão a mãe comenta com um homem que 
resolve fazer festa para aquela menina. 
Então os homens que se reúnem na casa 
do centro da aldeia, pedem para o marido 
trazer a moça para fazer corrida de tora. O 
homem traz os materiais para a prepara-
ção da moça: jenipapo, óleo, tesoura etc. 
A avó da moça é chamada para cortar o 
cabelo dela e um homem do clã do ma-
rido, cunhado dela, é escolhido para pin-
tar aquela menina. Durante a arrumação 
dela, o primo dela vai ao local onde vai ser 
iniciada a corrida de tora. Então o marido 
vai à casa da moça esperando sua cunha-
da chamar para ele também ser pintado e 
enfeitado. Enquanto isso ela vai fazer cor-
rida de tora acompanhada por seu avô ou 
avó, no grupo de corrida de tora a qual 
seu marido pertence. 

Ela fica no local onde está sendo 
preparada a tora para a corrida e senta 
em cima da tora, não pode sentar em 
qualquer lugar. O marido fica na aldeia 
cantando com o pai esperando a moça 
chegar próximo à aldeia. 

Então a corrida começa, todos se 
pintam com pintura que imita os dese-
nhos dos animais, como pássaros e 
outros animais. Durante a corrida os 
primos, irmãos e parentes defendem a 
menina para que ninguém a machuque. 
Ela fica  no meio dos dois grupos de 
corrida de tora: kiatãntera e sotãntera. 
Quando está próximo da aldeia ela vai à 
frente para encontrar o marido, ele não 
pode pegar a tora. As mulheres não po-
dem ir à casa do centro, só os homens, 
elas assistem de suas casas. O marido 
se aproxima da casa dos homens an-
dando um pouco e parando, quando 
acaba a corrida o pai da moça fala para 
todos que fizeram a corrida para a fi-
lha dele, agradecendo e organizando a 
alimentação para ser iniciada a festa. A 

comida é dividida para os dois grupos: so-
tântera e kiatãntera. Assim a festa é come-
çada, as pessoas vão para ao roça para 
tirar mandioca enquanto isso os homens 
vão para a caçada, quando os alimentos 
estão prontos é terminada a festa. 

As mulheres têm festa da música tra-
dicional, que só podem dançar mulheres. 
Elas cantam a música da Jacutinga que 
representa saudações das pessoas para 
caçar, buscar alimentos na roça.

A música das mulheres é um aviso da 
temporada que é para ficar alegre, buscar 
alimentações tradicionais na roça. Os ho-
mens caçam durante festa para as mulhe-
res comerem os bichos e assados.

As músicas das mulheres são diferen-
tes dos homens na voz, os sons são agu-
dos e os dos homens são graves.
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Mulheres durante a  Wantuê Tow, festa da criança.

Mulheres em fila durante Kyproja.

Os homens não dançam juntos com 
as mulheres, porque as tradições delas 
são diferentes e eles podem errar.

Tem outras festas especiais da comu-
nidade indígena que podem dançar, co-
mer e cantar juntos, homens e mulheres. 
Porque na festa da comunidade os velhos 
convidam cada família para participar, 
cantar, comer, trabalhar todos os dias da 

festa da comunidade e namorar aqueles 
que ainda não casaram.

Essas comemorações da comunida-
de da aldeia acontecem por iniciativa dos 
guerreiros, caciques e outras autoridades. 
As pessoas vão distribuindo as tarefas 
para várias pessoas, que podem se res-
ponsabilizar pelos objetos, pela música e 
pela comida. 
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Festa do Amendoim

Isso aconteceu no tempo em que 
existiam muitas pessoas e que as co-
tias eram pessoas e viviam como a 
gente. Hoje nós chamamos de cotia 
esse animal, mas antes elas viviam 
como gente. As pessoas continuam 
contando essa história porque ela é 
verdadeira. 

Aconteceu onde nós vivíamos, 
quando a cotia amanheceu cantando 
e avisando em cada casa a época de 
colher amendoim. 

Ela não cantava bem essa músi-
ca, nós entendemos e aprendemos a 
música dela e começamos a cantar. 
A cutia não cantava bem. Mas o Panará 
cantou bem a música da cotia, essa músi-
ca nós pegamos da cotia. A cutia cantava 
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assim: “kĩere kĩere”. Nós cantamos assim: 
“he..a..hea...he, hum ho a ho...”. Panará 
cantava bem. 

Assim começou essa festa e Panará 
a faz direito. Assim o povo Panará cantou 
bem quando amanheceram cantando com 
a cutia. Ela que mostrou essa música, ela 
mesmo quem amanheceu cantando para 
o amendoim e foram avisar na nossa al-
deia, passando em cada casa avisando 
para arrancar o amendoim na roça. 

Todos foram arrancar amendoim.
Quando eles arrancaram amendoim, 

somente a cutia sabia e explicou para o 
Panará as regras de respeito para plantar 
o amendoim: 

não comer cera de mel antes de 
plantar, 
não pegar sangue dos bichos, 
não pegar jabuti 
e no sangue de vários bichos  
como macaco. 
Quando matar pode pegar com folha 

de bananeira e avisou mais uma vez, não 
pegar sangue, assim cutia explicou.

Então o pessoal entendeu que não 
pode comer os bichos que plantam e se 
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Dança da festa do Amendoim.
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alimentam do amendoim, assim ela expli-
cou como devíamos fazer. Assim a gente 
faz, foi assim que a gente entendeu. Antes 
da cutia chegar na aldeia o Panará comia 
qualquer caroço de fruto, mas não comia 
o amendoim, foi a cotia que ensinou o Pa-
nará que essas comidas não são boas e 
ensinou a plantar amendoim.

de
se

nh
o:

 K
ôp

y 
P

an
ar

á

de
se

nh
o:

 S
an

tô
 P

an
ar

á

de
se

nh
o:

 S
an

tô
 P

an
ar

á
de

se
nh

o:
 K

as
ô 

P
an

ar
á



20

Festa Sâpara

Isso aconteceu no tempo que o taman-
duá e onça eram gente. O tamanduá saiu 
para caçar e encontrou um enorme tatu. 
Então ele começou a cavar terra onde o 
tatu tem buraco, quando o buraco já esta-
va bem fundo o tamanduá jogava a terra e 
a terra não caia fora do buraco, caia toda 
dentro do buraco de novo, porque o bura-
co estava muito fundo. 

Foi quando chegou a onça e pergun-
tou para o tamanduá o que ele estava fa-
zendo, ele respondeu que estava cavando 
tatu. Quando o tamanduá não conseguia 
mais jogar terra para fora, pediu ajuda da 
onça para tirar a terra do buraco quando 
o tamanduá jogasse. O Tamanduá jogou 
a terra e a onça tirou para fora. O taman-
duá jogou de novo a terra e a onça jogou 
para fora. Quando o Tamanduá jogou no-
vamente não deu tempo da onça pegar a 
terra que foi toda parar na cara dela e en-
trou no seu olho. Então a onça pediu ao 
Tamanduá para sair do buraco para tirar 
a terra do olho dela. Ele fez, saiu do bura-
co para assoprar o olho dela, e assoprou, 
continuou soprando o olho da onça, mas 
a boca do Tamanduá é muito pequena e a 
terra não saia do olho da onça. 

Foi quando o Tamanduá perguntou se 
dava para tirar com a pata, mas ele mentiu 
para a onça para tirar o olho dela. 

O Tamanduá enfiou a unha dele no 
olho da onça e tirou fora o olho dela. Ela 
ficou no chão, gritando e rolando de dor. 

O Tamanduá fugiu para a aldeia dele 
e começou a fazer festa para não pegar 
doença da onça, porque Tamanduá tinha 
mexido no sangue da onça.

O Tamanduá foi fazendo festa em cada 
aldeia. Em cada aldeia que ele fazia festa, 
ele explicava para o pessoal sobre a festa 
que estava fazendo e o enfeite que ele es-
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tava usando, feito com fibra de cipó, para 
não pegar doença. Tinha que dançar toda 
tarde para não ficar com preguiça e a bar-
riga não crescer. Quando ele chegou na 
última aldeia ele explicou isso, que se ma-
tar alguém que está com doença o sangue 
da pessoa que morreu pode dar preguiça 
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na pessoa, fazer dormir e crescer a barri-
ga, não pode beber água e sentar, sempre 
dançando depois de banhar bem cedo.

Enquanto isso a onça fazia barulho 
todo dia, toda tarde, toda noite, por conta 
da dor no olho. Então o bicho que chama-
mos krôkrôka ficou triste, ouvindo sempre 
o grito da onça, então krôkrôka observou 
a onça, ficou triste e resolveu ajudá-la pro-
curando cera do jatobá. Ficou procurando, 
procurando até encontrar uma pequena 
cera do jatobá. Ele tentou colocar no olho 
dela, mas não serviu.

Novamente procurou cera grande do 
jatobá, ao colocar no olho dela percebeu 
que serviu, aí ele colocou cera do jatobá, 
por isso olho dela ficou feio. Mas serviu 
para a onça, melhorou o olho dela. A onça 
avisou para os krôkrôkas ficarem em cima 
da árvore toda tarde, vigiando. Então eles 
sempre ficaram acompanhando ela para 
avisar. A onça ficou deitada e andando pou-
co, demorou para ficar gorda de novo, qua-
se morreu, se onça a morresse não ia mais 
existir esse animal. Quando a onça ficou 
gorda de novo foi atrás do tamanduá. 

A onça chegou primeiro na aldeia do 
tamanduá, perguntou em cada casa, onde 
estava o tamanduá, mas o pessoal mentiu 
para onça. No entanto, a onça viu o rastro 
do tamanduá, que tinha dançado na aldeia 
e foi atrás do rastro do tamanduá no cami-
nho. 

Tinham várias aldeias. A onça foi na 
segunda aldeia, mentiram para ela, che-
gou na terceira aldeia, mentiram nova-
mente. Ela entrou em cada casa, disseram 
que o tamanduá ainda não tinha chegado. 
Mas novamente a onça viu rastro dele no 
caminho. 

Na última aldeia, o tamanduá tinha 
dançado, estava descansando e dormiu. 
O Tamanduá achava que a onça não ia 
chegar na aldeia. Mas então a onça con-
seguiu encontrar, matou o tamanduá e o 
queimou na fogueira. Ela o deixou no fogo 
e foi embora.  
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História das festas aprendidas com o povo Kokren

Vou contar o início da história do 
Kokren. Kokren era um povo que levava 
sempre as crianças, quando os povos Pa-
nará e Kokren brigavam, Panará matava 
Kokren e Kokren matava Panará. 

Numa guerra os Kokren levaram duas 
meninas Panará, que ficaram muito tempo 
com eles, cresceram na aldeia deles, ca-
saram com Kokren e fizeram filhos. Nas-
ceram 3 meninas e 2 meninos. 

Quando cresceram, as crianças ca-
çavam sempre com os Kokren, dormia na 
caçada, cantava e dançava durante as fes-
tas. Aprenderam as músicas do Kokren. 

Uma destas três meninas que nasce-
ram na aldeia do Kokren, ficou grávida, mas 
a mãe dela não queria ficar mais na aldeia 
do Kokree, porque eles queriam matar a 
todos. Quando o Kokren namorava suas 
mulheres ficavam com a cabeça no chão, 
e o Kokren atrás delas, mas as mulheres 
que foram raptadas não agüentavam isso 
e ficavam de frente para o Kokren, de per-
na aberta. Quando Kokren olhava no meio 
das pernas delas, gritavam e morriam. 

Kokren sempre juntava no centro da 
aldeia, com borduna, dizendo que iam 
matar as crianças. A mulher raptada que 
já estava velha ouvia a conversa. Sempre 
pela manhã ela saía com a família para a 
roça, preparava comida e deixava escon-
dida no mato. Então ela tirava a mandioca, 
botava na água, depois secava, punha na 
cesta e escondia no sol. O milho, a abó-
bora e todas as comidas da roça ela pre-
parava e deixava escondido no mato para 
o Kokren não descobrir para quê ela esta-
va fazendo a roça. No último dia que ela 
preparou a comida, ela chamou os filhos 
que estavam dormindo na casa do centro 
da aldeia e pediu para eles não dormirem 
naquela noite, que eles iam fugir. Prepara-
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ram o fogo na casca da castanha e cada 
um levou uma castanha com fogo dentro. 

Nesta noite a lua estava clara e eles 
fugiram da aldeia, quando fugiram não 
usaram os caminhos que o Kokren usava, 
foram pelo mato para que o Kokren não 
encontrasse as pegadas dele. 

Amanheceu e o Kokren que criou as 
mulheres Panará, quando viu que elas não 
estavam na aldeia saiu a sua procura, no 
caminho do local onde foram encontradas 
a primeira vez. Ele gritava procurando os 
Panará e os Panará ouviam seus gritos, 
mas não respondiam, seguiam andando.

Eles andaram o dia inteiro, até chegar 
a hora de fazer o acampamento, anda-
ram o outro dia todo e fizeram novamente 
acampamento, andaram ainda mais um 
dia até chegarem a um rio grande. Quan-
do eles chegaram naquele rio, o pai verda-
deiro delas, que estava na aldeia Panará 
sonhou com eles, quando acordou ficou 
chorando, chorando, chorando e falou 
para o pessoal que o sonho dele era ver-
dade e que o pessoal estava voltando. Ele 
saiu atrás deles para saber se o sonho era 
verdade. Saiu bem cedo para o local onde 
o Kokren havia levado suas filhas há muito 
tempo atrás. 
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Lá no rio, o menino que cresceu no 
Kokren amarrou um cipó para atravessar 
a mãe, a mãe atravessou e a outra filha 
também atravessou, mas quando a filha 
que estava grávida foi atravessar, ela não 
conseguir e afundou no rio. Depois disso 
eles encontraram o caminho de casa e se-
guiram andando. 

Quando foi a hora do sol no alto do 
céu eles encontraram o pai. Quando pai e 
filhos se encontraram ficaram lá chorando, 
e todos choraram muito. 

O pai acreditou no sonho e era ver-
dadeiro. Eles foram para a aldeia e lá o 
pai começou a cantar para juntar todo o 
pessoal na aldeia para receber seus filhos 
e saber que o sonho era verdade. E assim 
eles voltaram à aldeia e ficaram lá. 

Os Panará naquela época não co-
miam caça boa que nem hoje, comiam 
coisas como cobra e esses lagartos que 
comem ovos na praia. Ai foi que os dois 
rapazes começaram a ensinar a matar 
os animais, mataram macaco, anta e por-

co, mostrando como era bom. Ensinaram 
também a dança que faz antes de caçar, a 
música que canta antes de caçar e como 
as mulheres ficam cantando enquanto 
moqueiam a caça e os homens também. 
Ensinaram as regras das festas, que as 
pessoas donas da festa não podem comer 
a carne, se a pessoa que é dona da festa 
comer pode até fazer mal. 

Foi assim que os Panará aprenderam 
a festa Pyrã. E aprenderam que para en-
cerrar a festa, no final da tarde, todos na 
aldeia participam, assim é encerrada a 
festa no primeiro dia. No outro dia começa 
a outra festa Sakowa, só os homens can-
tam e as mulheres só dançam, no final da 
festa. 

E o tempo foi passando e eles foram 
ensinando várias festas, ensinando tudo 
o que aprenderam com o povo Kokren. E 
foi assim que o Panará aprendeu fazer a 
festa para o guerreiro que conseguiu es-
capar da guerra, da mulher que participou 
da guerra, festa para a criança ser traba-
lhadora, festa da menstruação da moça. 
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Warẽ Warẽ, festa aprendida com povo Pakiêti

Vou contar como surgiram as músicas 
do Pakiêti. Esta história do Pakiêti é muito 
diferente, foi com pajé que aconteceu essa 
história da festa. Antigamente tinham dois 
pajés pequenos (Towmãpã) que sempre 
andavam juntos pelas aldeias e entravam 
para cantar na festa, era gente, pajé anti-
go. Quando saiam da aldeia para o mato 
se transformavam em qualquer bicho, se 
transformavam em passarinhos, beija-flor 
que anda muito até chegar nas outras al-
deias. Quando chegavam em algum lugar 
viravam gente. Tinham muito conhecimen-
to, conheciam muitas aldeias. Ninguém 
conhecia a aldeia do Pakiêti, que morava 
no buraco da pedra, só os Townãpã co-
nheciam, porque tinham conhecimento de 
pajé. Assim começa a antiga história do 
Pakiêti.

Quando chegaram na aldeia dos 
Pakiêti, entraram durante pajelança e vi-
ram o Pakiêti cantando juntos, eles dois 
então pediram para cantar e dançar com 
os Pakiêti, mas Pakiêti não deixou, porque 
os pajés eram muito pequenos e não po-
diam dançar. Na dança do Pakiêti os ho-
mens correm para a frente com o braço 
para traz até bater um no peito do outro. 
Quem é mais fraco cai para traz e quem é 
mais forte fica em pé. 

Então Towmãpã saiu para o mato e fi-
cou grande e enganou o Pakiêti para poder 
dançar. Mas quando Towmãpã foi dançar, 
o Pakiêti bateu forte no peito dos pajés e 
um deles caiu para traz, bateu a cabeça 
na pedra e morreu. Ele ficou lá, nem enter-
raram ele, ficou lá no chão. O irmão dele 
voltou para a aldeia e contou para a mãe 
que o irmão tinha morrido porque dançou 
com o Pakiêti e bateu a cabeça na pedra. 

Só ele que ia visitar o corpo do irmão. 
Ele percebeu que o sangue do irmão se 
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transformou em formiguinha e foi juntan-
do os ossos dele, foi assim que ele voltou 
de novo a viver e voltaram a andar juntos. 
Eles voltaram juntos para a aldeia. Então 
os dois pensaram o que iam fazer com o 
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Pakiêti. Resolveram voltar para a aldeia 
do Pakiêti e pediram para dançar de novo. 
Eles queriam derrubar o Pakiêti na dança, 
mas o Pakiêti não deixou eles dançarem. 
Eles queriam acabar com o Pakiêti. Então 
eles foram para o mato e se transforma-
ram em muita gente, voltaram do mato e 
pediram novamente para o Pakiêti para 
dançar, porque chegou muita gente. Então 
o Pakiêti concordou em dançar.

Começaram a dançar e derrubaram 
todos os Pakiêti. Eles caíram na pedra e 
morreram todos os Pakiêti. Eles disseram 
para as mulheres dos Pakiêti, que estavam 
com muita vergonha porque não podia ter 
acontecido isso, mas estavam enganan-
do as mulheres. Então, se transformaram 
em duas pessoas e voltaram para a aldeia 
deles. Lá contaram para o pessoal que 
mataram todos os Pakiêti e enganaram as 
mulheres. Também ensinaram todos na al-
deia como é a dança do Pakiêti.

Cantaram assim: 
– Warê, warê hê, warê,warê hê. 
Os dois pajés também conheciam a 

aldeia da onça, onde morreu a mãe de-
les. O pai deles saia para outras aldeias 
para visitar parente, os dois ficavam com 
saudades, então um dia a mãe levou os 
dois para visitar o pai. Os dois caminha-
vam e brincavam, até que chegou o mo-
mento em que os dois não queriam mais 
caminhar, ficaram com preguiça e pediram 
para a mãe carregar, então os dois entra-
ram na barriga. 

Os dois ficaram na barriga da mãe, 
ficaram brincando e quase derrubaram a 
mãe. Ela ficou brava com a bagunça deles 
dentro da barriga e pediu para eles saí-
rem, mas os dois não saíram, ficaram bra-
vos, ficaram quietos na barriga. Chegaram 
no local onde tinha o caminho para a al-
deia de gente mesmo e o caminho para a 
aldeia da onça, a mãe perguntou qual era 
o caminho certo e os dois ficaram quietos. 
A mãe foi para o caminho da aldeia da 
onça. 

de
se

nh
o:

 P
uk

io
ra

 P
an

ar
á

Quando foi a tarde eles chegaram na 
aldeia da onça, só tinha mulher onça na 
aldeia, elas perguntaram: Porque vocês 
vieram para cá? Os caçadores vão chegar 
e vão matar vocês, mas não tinha tempo 
para ir embora, porque já estava muito tar-
de, então mulher onça escondeu a mãe do 
towmãpã em cima da casa. 

Quando começaram a chegar os ca-
çadores, o primeiro sentiu o cheiro e per-
guntou para a mulher onça: o que vocês 
comeram? Porque não guardaram caça 
para mim? Elas responderam que não 
haviam comido nada. Então chegou ou-
tro caçador e também sentiu o cheiro e 
perguntou: O que vocês comeram? Por-
que não guardaram caça para mim? Elas 
novamente responderam que não tinham 
comido nada. Então ele entrou em cada 
casa procurando de onde vinha o cheiro 
até achar a mãe dos pajezinhos. 

Ele derrubou a cobertura da casa, 
ela caiu e a onça a matou e a comeu. Foi 
quando a onça velha pediu para a onça 
guardar os dois meninos que estavam na 
barriga: guarda ai que amanhã vou fazer 
biju e comer os dois meninos. Ficaram lá 
os dois meninos, até que escureceu. Acho 
que as onças dormiram e eles saíram, en-
quanto a onça fazia beiju. Quando ela foi 
pegar os dois meninos eles não estavam 
mais lá. Ela perguntou: quem comeu os 
dois meninos, eu pedi para vocês guarda-
rem e vocês comeram, mas eles tinham 
fugido. 
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Eles voltaram para a aldeia e conta-
ram para o pessoal que a onça comeu a 
mãe deles e ela tinha morrido. Eles ficaram 
pensando o que fazer com as onças, en-
tão falaram para os amigos deles que iam 
convidar as onças para a festa, mas não 
tinha festa, eles iam enganar a onça. En-
tão eles foram e convidaram a onça para a 
festa, levaram as onças para o rio grande 
e colocaram cipó para onça atravessar o 
rio grande. Quando a onça estava no meio 
do rio, eles cortaram o cipó e todas as on-
ças caíram no rio, menos uma onça, que 
estava grávida e conseguiu pular na terra. 
Por isso que ainda tem onça, se tivesse 
caído todas as onças no rio, elas não exis-
tiriam mais. Quando cortaram o cipó os 
dois também caíram na água, só para en-
ganar a onça que tinha fugido, quando ela 
foi embora os dois saíram da água. Depois 
disso os dois voltaram para a aldeia. 

Os dois pajezinhos viravam peixe, bi-
cho, ave e tudo o que queriam. Quando 
o pessoal passava fome, não iam caçar, 
eles viravam porco e traziam porcos para 
todos da aldeia comer, viravam macaco 
e traziam macacos para comer e viravam 
todos os bichos e traziam para a aldeia 
para  o pessoal comer. Um dia eles vira-
ram macaco e trouxeram macaco para a 
aldeia. Quando o pessoal foi matar ma-
caco um dos pajezinhos estava no meio, 
transformado em macaco e o pessoal não 
o reconheceu e atirou nele, assim morreu 
o primeiro pajé. Depois o outro pajé ficou 
sozinho, um dia ele foi para o mato e trou-
xe porco para o pessoal caçar, quando 
chegaram os porcos na aldeia o pessoal 
matou muito porco, mas o pajé estava no 
meio e o pessoal matou o outro pajé tam-
bém. Assim foi a história do Towmãpã.
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Músicas do CD de festas do povo Panará

Sâkiâri, festa panará

Sâkiâri syra kuy
Sâkiâri kuy ãtê
Sâkiâri panki towte ipyara
Sâkiâri rate sojowpate
Sâkiâri syri kuy mõsy
Sâkiâri te sowãte
Sâkiâri

Pyrã, um jeito  
de dançar na festa

Hakuytakri ta te tow
Haty ta tow pa
Ita tow
kâty kiâ ra tê
Kjytãtê 
Kjytikre ra tow
Krekiã ama tow
Piaatiti
Sâkiâri ãtê 
Sâkiâri kuy iahê ra tow 
Sâkiâri iaka ta tow kiara
Sâkiâri
Sâkiâri te sowãte
Samiri sâyuyn ho tow 
Sâti ãte tow
Soti jati tow
Suasirã kritatê 
Tuatumaraio ĩkrei

Festa nós chamamos de sâkiâri, é um 
acontecimento que todos participam. 
Nessa festa aparecem várias músicas 
que podem ser de outras festas tam-
bém. Tem regras para ser dono da 
festa: as pessoas que fazem parte do 
clã que é dono da festa têm que res-
peitar os alimentos que pessoal de ou-
tros clãs comem. Se as pessoas do clã 
dono comem esses alimentos, podem 
ter algum problema na sua barriga, por 
isso tem regras.
Nós saímos para a caçada e levamos 
20 dias caçando jabuti. Quando vol-
tamos da caçada a festa termina com 
muita alimentação e muita alegria. 
Essa festa acontece sempre no mês 
de fevereiro. Antigamente a gente sa-
bia o período da festa quando algumas 
frutas ficavam maduras. 
Essa festa começa quando uma pes-
soa decide chamar para fazer a festa, 
aí acontecem várias coisas: primeiro 
fazemos corrida de tora com a meni-
na que menstruou, na manhã seguin-
te o pessoal se reúne para buscar a 
mandioca na roça da pai da menina, 
nesse momento começa a festa que 
chamamos pyrãhãkiaa e também can-
tamos peepã para animar as pessoas. 
Enquanto a mandioca fica no rio, não 
paramos de dançar, o dia inteiro dire-
to, até quando a mandioca fica mole no 
rio. Nessa festa cantamos várias mú-
sicas: sâkiâri ãte, ĩta mara tow, ipẽ hã 
te etc.
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Suapiu tow, festa  
da menstruação da moça

Iôpa iahê 
Kôpa he 
Krekiã tepã ha he ra tow
Kria kukre kiankia
Kypasow
Pysysykiâ 
Poposaia
Sâseia hê
Suapiori
Suapiu
Suapiu tow 
Syri piõtuaraio
Syri
Towkri kiara 
Yariwa ooo 
Yosypaiakoko ĩkre

Corrida de tora para a  
menstruação da moça

Antigamente os Panará faziam assim 
casamento das meninas, quando de 
repente elas menstruavam.
Os homens gritavam para todos se reu-
nirem no centro. Depois o homem que 
vai casar com a moça vai até a casa 
dela trazê-la para o centro, então o ma-
rido escolhe um homem que vai cortar 
o cabelo dela e pintar seu corpo. De-
pois um velho vai ao mato corta árvore 
para corrida de tora. Quando o sol sobe 
no alto do céu o homem volta ao centro 
para ser enfeitado e dançar um pouco. 
Depois todos se pintam também então 
mulher que vai casa vai
fazer corrida de tora ,enquanto isso o 
homem espera na aldeia as pessoas. 
Quando o pessoal traz a tora da pal-
meira para o centro, quando o sol está 
a pino, à tarde acontece outra festa que 
se chama Sãkowa.  

Ipẽparãtê, festa do branco

Ipẽ ãtê 
Peiajatê 
Pesura tow paa 
Suratopa

Ipẽparãtê

Antigamente os Panará acharam o ca-
minho onde o branco andava e decidi-
ram ir atrás do rastro deles no mato.
O pessoal foi andado no caminho do 
branco e começaram a cantar essas 
músicas pensando no branco que iam 
encontrar, nem fizeram silêncio, o pes-
soal cantava direito, nem parava de 
cantar.
Depois o pessoal voltou para aldeia, 
quando chegaram, fizeram uma fila 
bem reta até o meio da aldeia.
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Re ji suakĩ ra he tow, festa  
da alegria 

Howrakri kiara tow
Itu tow 
Kowmakiara ĩkre
Krekiã ta
Krekiã ta kia tow
Krekiã ta tepa tow
Krekiã tepã ha he ra tow
Pakia mara tow
Pytepe ra tow
Re hĩ suakĩ
Renasuâri
Sâkiâri iakã ra tow
Suakĩ tow

Re ji suakĩ ra he tow

Antigamente a gente fazia essa festa 
para ficar alegre. Os panará dançavam 
no início da noite. Cada homem dan-
çava sempre, fazia brincadeira a noite 
pra ficar bom,alegre. Assim a gente fa-
zia a noite antigamente e fazemos até 
hoje, depois acabava a festa e a gente 
ia dormir.

Pâtiti tow (sâpara), festa  
do tamanduá

Imapresi
Patitiĩkre
Pâtititow
Saparaĩkre

Suasêri tow, festa da caçada

Aty tã ra  kuy ra tow pa ahê
Aty tã ra kuy iãtê
Krekiã tã ra krey
Towrisi pâtiti

Ĩkô ãtê, festa da água

Suasira kritãte
Ĩkô ãtê ra tow
Sowãte 
Ĩkô ãtê

Ĩkô ãtê, festa da água

Antigamente existia a festa da água.
Quando algumas crianças se afunda-
vam no rio a avó e avô conversaram 
para decidir a festa com todos. .A par-
tir daquela noite a festa começava até 
amanhecer. As pessoas dançam até a 
cabeceira do rio. O avô da criança vai 
primeiro para o rio fazer como a crian-
ça que afundou.Depois todo mundo 
vai para rio fazer como a criança que 
afundou.

Ĩta ma ra tow, festa da chuva

Ĩtã mãmã ra  tow
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Hakiô ãtê tow, festa do timbó

Hakiô hã tê 
hakiô ahê ra tow
Hakiô pê ho pâri ahê tepã 
Hakiô tow 
Pakrewyãte 

Hakiô ãtê tow, festa do timbó

Os homens se juntam primeiro na casa 
dos homens para discutir a pescaria de 
timbó, depois eles vão no mato  para  
cortar  timbó  e  embira  para  preparar 
o veneno para os peixes e  trazer para 
a aldeia. À noite todos voltam nova-
mente na casa dos homens, depois os 
homens dançam música dos peixinhos 
e no dia seguinte eles vão para a lagoa 
bater  timbó.

Sokriti tow, festa da criação

Kôiama rê pari kjyti 

Tepã tow, festa  
dos peixinhos

Hakiopô tow
Tepã ha hê ra tow 
Tepã tow

Sokriti Tow, festa da criação

Antigamente os homens pegavam al-
gum filhote de bicho no mato para criar 
na aldeia como um filhote de porco. Um 
dia alguém pedia para o dono do bicho 
se podiam matar seu porco de criação. 
Então o dono autorizava a pessoa que 
pediu. Eles iam juntos ao centro da 
aldeia conversar com o pessoal. Per-
guntava um a um quem que agüentava 
cantar até amanhecer. 
Quando o dono achava um homem 
que agüentava cantar até amanhecer, 
ele  começava a cantar até o dia se-
guinte bem cedo, quando amanhecia 
ele parava de cantar. Então ele pede 
para outro homem matar o porco. As-
sim termina essa festa .

Músicas de Pajé
Músicas de pajé com historias.
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Panará jõ †kre, canções 
Panará 

Aty tã ta ra kuy iatê 
Ha keuytakriti tow 
Haty ate tow 
Itu tow
Jowpy tow 
Katykiari tow 
Kjytãtê 
Kôiama rê pari kjyti 
Kuy sorãtê 
Kwy tow
Pepaa
Ratyapiâara ĩkre
Rorovoro kupase
Sojowpy tep ra tow
Tokrite ĩkre
Tuatumaraiô ĩkre




