
Meu projeto é realizar
a festa Jowosi

12Siranho Kaiabi
BAIXO



Todo este caderno resulta de edições de diferentes depoimentos 
relacionados à pesquisa de Siranho, feitos entre o segundo e o quarto 
módulos da Formação (2012-2014) 

Eu disse no começo: não vou escrever, mas vou fazer a festa,  
conversar sobre a festa com os mais velhos. 

Não é só ter história na cabeça, tem que realizar para aprender como fazer. 
Nossos velhos conhecedores que entendem dessas coisas, estão deixando a gente. 

Minha pesquisa é na festa Jowosi. Meu projeto é realizar festa para ano que vem, 
programando para mês de julho (disse Siranho em 2012). 
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Realidade

Em 2013 entrevistei algumas pessoas. Cacique do Capivara e Sirawe, que cobrou 
da gente, pois ele realizou a festa e agora fica para outras aldeias realizarem. Me 
pediram para fazer em Ilha Grande, realidade mesmo.

Algumas pessoas com quem conversei, disseram: – Tem que fazer mesmo! Você 
tem que realizar para aprender como fazer. Perguntar aos convidados o que sig-
nifica cada uma dessas coisas que você está fazendo. 

Para mostrar para os meninos, para eles participarem e irem entendendo das coi-
sas importantes. Para professoras e alunos, para mostrar como que se faz algu-
mas festas para o povo. Mandando convite para pessoal do Pará também - meu 
tio, minha tia do Tatuí -, para virem participar da festa. Então vocês estão convida-
dos: vou mostrar um pouco da minha realidade para vocês. Isso que tenho para 
falar da minha pesquisa. 

Alguns acham que fazemos pesquisa só para contar para os outros como os 
velhos entendem. Eu faço pesquisa para realizar uma festa. Pergunto aos que 
conhecem mais: - De que forma nossos antepassados faziam a festa? Por que 
tinha que realizar dessa forma? E eles também me perguntam: - Por que você 
quer realizar a festa? Você quer saber para realizar mesmo a festa? Porque nos-
sos velhos entendem dessa forma, e não como nós mais jovens entendemos. Eu 
falo para eles, que estou querendo realizar mesmo a festa, não pergunto só para 
pegar informação.
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Riquezas Kaiabi

Jowosi é festa muito rica, importante. Uma pessoa corajosa realiza a festa, não é 
qualquer um. Em 2002 eu fui uma pessoa que realizou uma festa para inaugurar 
nossa aldeia, Ilha grande. Ouvi muita história de como a gente realizava a festa. 

Perguntei para alguns velhos, como fazer uma festa assim: como atender o vi-
sitante, como convidar a mulheres de outra aldeia que chegam para participar. 
Tudo isso é um processo muito complicado, mas consegui fazer algumas coisas 
para realizar uma festa Jowosi. Vejo que festa kaiabi é totalmente diferente de 
outros povos. Vendo como eles organizam festa, vendo em muitas filmagens na 
casa dos parentes, nesse curso mesmo que está deixando eu ver parentes que 
não conhecia: a gente vê que Kaiabi é diferente mesmo. 
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A reclusão Kaiabi e outras mudanças: 
conversas de pesquisa

Ao ser realizada a festa Jowosi, busca-se um objeto de valor que é presenteado 
para cacique grande. Tinha que matar um inimigo, tirar osso da cabeça ou braço, 
que vai levar e presentear um cacique forte, que tenha filha ou neta. Se o guer-
reiro não conseguiu pegar um inimigo, pode pegar algum objeto de valor do 
inimigo, e apresentar esse objeto. O guerreiro tinha que presentear o cacique, e 
organizar festa grande, onde vai apresentar esse objeto para cada aldeia. Se hoje 
tem 23 aldeias, tem que visitar todas. Depois de fazer toda essa visita com o obje-
to, será construída casa grande, onde essas pessoas vão realizar a festa. 

Antigamente, realizavam a festa assim. E agora, o que temos para realizar essa festa? 
Isso me interessou na pesquisa, pois quero promover uma festa entre 2013 e 2014. 
Primeiro, fazendo uma apresentação pequena entre vizinhos. Depois, se a gente 
achar que estamos bons de fazer isso, podemos convidar todas as aldeias kaiabi. 

MAKUPA: É assim que os velhos faziam a festa naquela época. Hoje nós temos 
muitos jeitos de fazer festa. Podemos mostrar como se fazia. Quando pegava o inimi-
go e flechava até o o fim, o jovem tinha que fazer reclusão. Para passar como adulto 
era dessa forma, entrando na reclusão, para buscar educação e respeito (não dar 
ouvido para fofoca, não transmitir qualquer coisa para qualquer pessoa). Hoje não 
passamos por esse processo e estamos com alguns problemas.

SIRANHO: Quem mata, vai trazer o inimigo: se mata escondido, não ganha lideran-
ça nenhuma. Quem encosta no inimigo ou em alguma coisa dele, tem que entrar em 
reclusão, para se cuidar. Em reclusão, tem os tipos de comida que se pode consumir e 
os que não pode. Tem que fazer casa e tem que fazer festa. Eu tenho medo, pois tem 
que saber entregar, arranhar os rapazes… toda a rapaziada teria que passar por isso…

O matador já sabia: ia entregar para um cacique que tivesse muitas filhas, sobrinhas, 
netas. Entregar e contar a ele como era esse inimigo. Comemorar de verdade a vitó-
ria, sem esconder nada. Essa festa ficou assim, tão paralisada, porque é comemorati-
va de uma guerra mesmo, da vitória de um guerreiro, que não se esconde.

ARAMUT: Quando a gente era criança, aconteceram várias coisas. A gente pre-
senciou festas grandes, mas não presenciou os momentos em que uma fila de ra-
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pazes entrava em reclusão. Quando a gente era criança, acabava-se a reclusão dos 
rapazes. No momento em que vai passando para a vida adulta, quando é tatuado 
e pega jeito de homem mesmo, os rapazes entram na reclusão. Depois de todos os 
processos, são preparados também para a caçada.Tem várias coisas que acontecem 
dentro da festa, que estamos perdendo. Hoje, ao invés de matar, busca outra forma 
de realização da festa.

SIRANHO: Nesse tipo de festa, os jovens entravam em reclusão depois da festa, 
como processo de formação da juventude. Pela maneira dessas coisas irem mudan-
do, acho que não dá mais para fazer desse jeito. Os povos antigos faziam a festa com 
a cabeça do inimigo, e era quando cada família se juntava e trazia o filho para entrar 
em reclusão. Hoje fico pensando, como mostrar essa realidade, de que outra maneira 
a gente pode tentar fazer… Se é para entrar em reclusão. Na pesquisa mesmo a gen-
te vai perguntando para o pessoal como vamos fazer agora… porque a gente não 
pode estar mais matando os inimigos.

Eu consultei meu pai, sobre como a gente ia fazer isso. Poderia arranhar o corpo de-
les, ou cortar cabelo das pessoas que querem fazer a reclusão. Tentar ver como po-
demos fazer hoje.

“ASSIM VENHO USANDO MINHA EXPERIÊNCIA”: CONSELHOS DE TUYAT

Quando os velhos estavam vivos - pai do Ware, avô do Maraia, pai do Sirawe, pai do 
Wano, pai do meu sobrinho que está todo tatuado…-, eles que convocam, decidindo 
que está no tempo de fazer festa, convocando pessoa responsavel:

– Não podemos ficar sem ter festa, é hora para alegria, para animarem!

Para isso, não é preciso que tenha matado inimigo. Tem outro jeito também, que eles 
sempre realizavam. Assim, na época desses velhos que existiram, acontecem essas 
coisas, não é brincadeira. Às vezes mata onça, dizendo que matou inimigo. E pode 
mostrar isso como cabeça do inimigo. Ou pegam marimbondo, dizendo que matou 
inimigo dos Kaiabi. Assim que já venho conhecendo, desde quando esses velhos não 
tinham deixado a gente ainda. 

Tem que preparar já para ano que vem... Tem nosso pai que conhece isso, você per-
gunta e grava o que seu pai fala. Hoje estamos querendo fazer pesquisa, mas quem 
já está adiantado, já sabe pela história, já sabe como é a forma da casa, e realiza 
o que quer fazer. Nem precisa entrevistar os velhos, pois já sabe as coisas que quer 
apresentar. Faz e explica. Assim já venho usando minha experiência.
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Os momentos da festa

Quero entrevistar alguns velhos, aproveitar história dos velhos que ainda estão 
vivos, para entender os vários momentos da festa. 

Depois que entrega objetos para uma pessoa e acaba de construir a casa, manda 
alguém para convidar os convidados. 

O guerreiro tem que escolher para quem levar o objeto de valor. O dono da festa 
tem que selecionar as meninas que vão participar até o fim, por isso o guerreiro 
tem que saber para quem ele vai levar o objeto: para quem tem 3 filhas ou 2 ne-
tas, pois ele vai selecionar as meninas para cantar ate o fim. 

A festa começa junto com a construção da casa (entre julho e setembro, vou fa-
zer). Conforme vai finalizando a casa, todos os convidados chegam para a festa. 

As perguntas têm que acontecer dentro da festa, assim fica rico de informação. 
Sem festa, o pessoal não quer se informar.
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Comecei a perguntar como a gente faz as casas feitas só para a festa. Eles falaram 
de dois tipos, uma feita de palha (que a maioria conhece domo ela é). Outra é fei-
ta de banana brava ou palha de buriti, mas nãotem muita banana brava na nossa 
regiao, deve ter longe… Como hoje a gente não fica sempre mudando de aldeia, 
por causa da demarcação e todas essas coisas, então vamos fazer uma casa para 
deixar lá depois para nosso uso, um modelo assim mesmo.

Em 2002 na Ilha Grande, fizemos inauguração da nossa aldeia nova, para onde 
estavamos mudando. Realizamos a festa e produzimos um CD com a musica, mas 
sem muita pesquisa sobre o motive e as etapas da festa. Mas ali que fui entender 
como realizar a festa, ali que começou esse interesse que tenho agora de ser o 
dono da festa, responsavel. Para ver mesmo como a gente faz.

Os homens que acompanham essa festa tocam a flauta juruá. A festa é acompa-
nhada por toque de flauta, e sei pouco sobre isso, não tenho total conhecimento 
para realizar a festa. Ser dono da festa é uma coisa muito forte.

Como só guerreiros matavam inimigo, se prestar atenção, vê que cantavam sobre 
isso. A música é muito forte.

A gente espera os mais velhos mostrarem as coisas, mas nosso jeito de convivên-
cia do povo Kaiabi é sempre assim, espalhado, difícil de reunir. Mas vou tentar 
fazer. A gente observa que é bom realizar o Jowosi em época que não chove, pois 
é mais fácil abrir acampamento, encontrar peixe e caça, tudo o que depende de 
ajuda. Mas essa festa não depende de safra de mandioca e pequi, como as festas 
do pessoal do alto Xingu. Por isso pode realizar em qualquer tempo, é só querer 
fazer, ter interesse mesmo.

Temos barco, motor, rádio. Tudo o que precisamos, na mão. Vemos na história de 
antigamente, que a pessoa mesmo vai como mensageiro. O que atrapalha hoje 
são as agendas. Mas deixando de fazer, vamos esquecendo. Como a gente quer 
fazer, nós que somos da gestão territorial ou outros: querendo trazer alguma coi-
sa, acho que a gente consegue. É só querer. Ajudando uns os outros no que pode 
ajudar, a gente faz! 
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REFERÊNCIA COMPLEMENTAR:
http://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/tatuagem-e-
tecnologia-a-servico-da-identidade-do-povo-kawaiwete




