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Nota sobre a grafia tuyuka
A grafia tuyuka aqui adotada parte de um consenso provisório das comu-
nidades membro da Escola Indígena Utapinopona Tuyuka, sobre a melhor 
forma de escrever sua própria língua. O alfabeto adotado é este –
a, b, d, e, g, h, i, k, m, n, o, p, r, s, t, u, u, w, ñ, y – com as seguintes pro-
núncias (adaptado de Henri Ramirez, A Fala Tukano dos Ye’pâ Masa, 1997):
a, i, u pronunciam-se como em português;
e e o são geralmente abertas, como em fé e avó; 
u é uma vogal alta, não arredondada, nunca anterior como o i (é como pro-
nunciar o u com os lábios bem esticados, sem arredondá-los);
ge e gi pronuncia-se como em guerra e guitarra;
t e d nunca são palatalizados, ou seja, ti, di, te, de nunca se pronunciam 
como txi, dji, txe, dje;
s como em sala, nunca como em casa;
h como em inglês hat ou house;
y como em inglês yes;
ñ corresponde com y em ambiente nasal, pronuncia-se como em portu-
guês nenhum;
r como em português caro;

w como em inglês, sem arredondar os lábios.
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Wedenukarip‰
Wiseri makañe niku usã Utãpinoponaye: basamori, wederige, ba-

saminiã, minia wiseri, tebiri nipetire wiseri makañe niyu niromakañe. 
Tiere wak‰gu, itiar† mena butoare tie masirare neok‰ tire niw‰ 
Yoariwapu, masir† basoka wedearõ hirã.

Atiera niyu wiserimak‰ ni h†rigu, k‰ sik‰ponarÞ, k‰ 
sow‰sumuarÞ, k‰ bairare, k‰ bugusumuarÞ, k‰ ñekusumua-
rÞ suo sik‰ponati, basa wianukã, wederige suo h†, wiseri basera 
ñekusumuarÞ, wiseri apera ñekusumuarÞ patu basere sewioneko 
ya, kapi basere newioneko okosini, upe diarige wanoarÞ wi buse, 
muno diarige upiyore wioneko suohu, peyuru suo oko sini, usã ñeku-
sumuarÞ kuã basokati timuatirige niyu atie Wiseri Makañe.

Tebiri Utapinopona kuã wedeapuri basokare, teña peyuru wede 
basokati timuatirige nia.

Wimaku numõ ko mañekõsa numiarÞ, buibara numosa numiarÞ, 
ko ñekõsa numiarÞ suoni, suo, peyuruti tih†yo kuarÞ, ko umuatiri ba-
soku dutiri iñagõ. Wimak‰ buri nigume nih†yi, niromak‰ nih†yi tie 
burekoripure, k‰ numiatiri basokopekã buri nigome nih†yo, wimakõ 
nih†yo.

Atie niyu mar† ñekusumua añurõ kuã nimuatirige h‰ wak‰ tu-
genara aniã masir†basokare Utãpinopona neokurÞ: Antonio Lima, 
Miguel Resende, Pedro Lima, iniã niya atoburekorire bayaroa katira. 
Niya sukã Domingos Resende, Casimiro Lima aniã puarã niya baya-
roa ni, basera ni, yuamuã nitira. Graciliano Resende, Laureano Ra-
mos, Joanico Meira, Henrique Ramos ania niya basera wedere hirã.

Aniã niya atiburekorire pekasã buere burekori warotia hirÞ tabe-
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rire tie wiseri makañe niromakañe wakur† basoka butoa nirã tiya. 
Bayiro tiapurira niya, kurã dero birepe okoboya maniadara niya, kuã 
wame petiadareme nirõtiku, aperã nitutiarapu kuã iñadare nirõtia.

Terobiri iñara usã butoa masirorÞ kuã katirira saiña hoaroboku, 
atiputi paperaputi tira. Atie hoare wori mena masõk‰boku mariye 
Utãpinoponaye wiseri makañe niromakañe. Utãpinopona Bueriwi 
makarã padera wimarã buera tebiri buera wimara, butoa masirã, nu-
miã masirã bayiro tiapuya atie paderere.

Hoare mena usã masirerÞ dokapuarayemena hoare nia, tebiri 
sukã wakurÞ nia tuoñerekarÞ. Hoarigeputiri mena, tuonerige mena 
añunemorõ waboku marirÞ h† wakurÞ nia. Atie usã parede iñanuõri 
wipu kenokuhã tireno waboku h† wakuã usã.

Usã hoarige usãye wederaye makar†pu, bueñare wadaku h† 
wakurÞ nia. Atie paderere buera mamarã kenokurÞno wadaku.

Usã masirerÞ aperakarÞ bueña tiarõ hirã hoare nia tiekarÞ sukã. 
Terotira pekasãye mena hoare nia, kuãkã masiarõ hirã. Usãye Utapi-
noponaye añurÞ nimirige buri nirÞ biro wa, usã posaratia, pekasãye-
pe niã añurÞ h† padeo masirõpeari terowa.

Bayiro usenire niã.
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1   UTAPINOPONA PAMURI  
       WISERI
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Wedemasiorõ

Pamuri  wiseri hirÞ matapura Pamuri Koamaku añure wiseri k‰ 
kenok‰rige nih†yu. 
Yeripona baseriwiseri wadaku h†gu k‰ Koamak‰pura 
kenok‰rige wiseri niyu. 
Tie wiseripera yeripona basemuatiki basegu.
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Pamuri Wiseri
Opekõtaro
Mar† basoka ponari nirõkorõ  pamunukã muatih†yu to Opekõta-

rore. Opekõtaro niku k‰ Utapinomaku niñamasãriwi. Tokõwi, 
opekõwi nirõtiku.

Tetiro to niku mar†ya tokõsope, mar†ya tokõwi, mar†ya tokõku-
murõ, mar†ya tokõwastoa, mar†ya katiri tokõyuiro.

Tokõkumurõ, tokõyuiro, tokõwatoa, tie niku k‰ Utapinomaku 
niñamasãre.

Pamuri basoka pamumuatiadari sugeropura k‰ Pamuri Koa-
maku Utapinomaku nigudu atie basere niadarere, basare, wederige 
hirÞ kenok‰toa h†yi me, tie baseremena basereti pamumuadakia 
h†gu.

Tebiri atie patu, muno, wete, pose, yukubesugu, munoputi se-
nerõ, wasõwiropi, kapi matapura kuotoah†yi. Tie mena k‰ pamuri 
basoku tugeña sik‰ ponati, bairati, neok‰ wedereti tiadare waro 
tih†yu.

Matapura tie baseremena pamunukã muatitoah†yu mar† basoka 
nipetira. Tetira mar† matapura atie baseremena katimuatitoah†yu 
me sikatopura.

Matapura wimararÞ yeripona basera  
katiro amah†ya tiwi Opekõwi Ukoriwire.  
UmuarÞ numiarÞ tiwipudo yeripona ama  
katiro ama tikia basera.

Tõko sope, opekõ sope wametiku  
k‰ Utapinomaku kamepea emuatiri  
sope.

Opekõwi Tokõwi

Utapinomaku
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Pamupeah†yi atipatire. Atie wedere,  
basamo, basere nipetire mas†gu niyi.

Atiwi nia tokõwi, Utapinomaku k‰ yeripona basera niñabasera 
kamo numia basera, kuã baseriwi.

Tetira mar† basoka ponar† nipetira to Opekõtaropudo  
yeriponati katiro kuoiro. Tetiro to Opekõtaro niku wedere h†nukarõ 
hiwã. To Opekõtarore pamunukã muatira atira hiwã Pinoyukosoro-
mena pamuri yukosoro niro tiro.

Tokõwi kamepeamuatigura atie pamuri wiseri  
kenomuatih†yi.

Utapinopona pamuri basoka pamumuatirige wi-
seri
Atie niku Utapinopona Pamuri Basoka pamumuatirige wiseri:
 Opekõtaro, Okosope makãwi – pamuriwi
 Pabu makãwi – yeripona baseriwi
 Menebu makãwi – pamuriwi, mene basoka bauariwi wedere 
h†riwi
 Buara makãwi – yeripona basera baseriwi, pamuriwi
 Opekõsawi Manau makãwi - pamuriwi
 Mariwa makãwi
 Parikatuba makãwi (Wihõwi, bureko basuka wihõ kuã iña-
bauaneriwi)
 Airão makãwi (Wunuwi) – kamobasera baseriwi
 Yepamoawi (Barcelos) – basera baseriwi
 Temedawi – Waimasãwi, boriwi
 Bekoakope makãwi – basera baseriwi
 Hiãbukurawi
 Wekowi – pamuriwi
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 Yarigebo makãwi, Warirogu
 Kataro makãwi – basera baseriwi
 Poea makãwi (ñakeparo makãwi) – pamuriwi
 Koritutu makãwi – pamuriwi wedere h†riwi
 Wisoya makãwi
 Patuñoa makãwi
 Opekõtutu makãwi (Opekõdia potepu)
 Sokorõpika makãwi (Wisoyapu) – pamuriwi
 Pamoyuti omasarõ makãwi (Sã Yoaki) – pamuriwi
 Yukubu makãwi (yuku wori tiriwi) – basawamo yuku  
bokañeriro, pamuriwi
 Hop‰ nukurõ makãwi – wedere h†riwi basera baseriwi
 Kura makãwi 
 Utãworitiro makãwi – pamuriwi
 Bupoparo makãwi (Besuwi boriwi) – pamuriwi
 Na†koro makãwi – pamuriwi
 Kotoduri makãwi – wedere h†riwi
 Unesataro makãwi – masãkurawi
 Bupuwu nukurõ makãwi
 Ñamañoa makãwi – pamuriwi
 Posa nukurõ makãwi – pamuriwi
 Wabu makãwi (wastoawi) – pamuriwi
 Wapisiwi – masãkurawi

Pamuriwiseri, masãkura wiseri
 Okodiawi (Diawi) – pamuriwi
 Mapikõ nukurõ makãwi
 Mipiñayuti makãwi – pamuriwi
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 Wakura makãwi – pamuriwi wedere h†riwi
 Senañoa makãwi – pamuriwi
 Menekoãrañoa makãwi – pamuriwi
 Hiãbukurañoa makãwi – pamuriwi
 Munoputiya makãwi – pamuriwi Utapinomaku yawi
 Petakope (Sitoriwabu) makãwi – pamuriwi (Bara, Dasea), 
wedere h†riwi
 Munorã makãwi – pamuriwi (muno bokañeriro)
 Okosenerõ makãwi
 Berataro makãwi – pamuriwi
 Wekoyuka makãwi – masãkura bokañeriro
 Munobu makãwi
 Tõwa makãwi – pamuriwi basera baseriwi
 Semeñapito makãwi
 Wanopipoea makãwi 
 Pamopoea makãwi (pamo k‰ basoka bauariro) – pamuriwi
 Kataya makãwi (Dokapuara pamuriya) – pamuriwi
 Wapebu makãwi (Wapero kuã bokañeriro) – pamuriwi Toyewi
 Busepoea makãwi (apeye niadare kuã iñabauaneriro) –pa-
muriwi
 Wamuñapito makãwi (wamudiro dasiare ñekusumua basera  
buariro) – pamuriwi
 Wamubu makãwi (wamu bauariro) – pamuriwi
 Wamudiro makãwi (Diapasa wamuniadare basuka bauariro) 
 Wamumasã hearikuira wamupetorina yokosotira wamu  
basora – pamuriwi
 Ikiapoea makãwi – basera baseriwi
 Okosirika  makãwi (Yaibuwi) – pamuriwi
 Kayapito makãwi – pamuriwi
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Bori  wiseri
Temedawi, Bupoparo makãwi, atie wiseri niro waimasã boriwiseri.
Temedawi waimasãwi boriwi niku.
Bupoparo makãwi boriwi, besuwi niku, ania Diroa koãpona kuã bu-
pore besu amariro niro, yai upiri pakarare bupo pada h†ra.

Añurewiseri
Atie mari iñare wiseri nirõ pamuri wiseri añure wiseri,  
tokõwiseri, opekõwiseri. Basaku wiseri.
Basaku wiseri nirõ kuã Utapinomaku yepari keno, basamoti wia-
nukãmuatirige niro.

Bearamakãwi – Pamuriwi
Ano nia usã Utapinopona pamuriwi. Masãkura apeyeti tiriwi. Te-

tigu k‰ bureko basoku pamuri koamaku Utapinomaku hig‰ to Bea-
ramakawire basere ti tiniña muahigu.

Te h†ri tuora basereti tira atie wete mena, muno, patu, kapi mena 
basereti tihira.

Basera tiere basereti tira tore.
Kuã tebiri tabe muip‰ sotoa niri duiheigu sik‰ basoku, sopeputo 

heanuheigu. K‰ tebiri iñagu k‰ parami wa tihigu k‰ ñekure saiña-
egu. 

– Pakuku, dero wamepeo saigudari yu? h†gu.
K‰ te h†ri tuogu kure atiari pakuku atiari yu bai wamepeo 

 Sutirogu makãwi – pamuriwi pose sutiwi
 Sunapoea makãwi – pamuriwi
 Wastoaya makãwi – pamuriwi
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Okodiawi – Pamuriwi
Apeye niadare nipetire kuã tibauaneriwi.
To Okodiawi hirore kuã pamuribasoka hea tihirã tore pamumua-

nuka tih†ya kuã Utapinopona aperã basoka nipetirana. Teti tore pa-
mumuanukã tihirã kuã pamuribasoka Utapinopona kuã menamaka-
rãna pamuhea tihirã apeye tibauane tih†ya to Okodiawire. Tero tiro 
to wametia Pamuriwi masãkurawi. Atiwirena basoka bauaigu Diabi 
masaku.

Tetira kuã pamuribasoka to Okodiawire tibauaneh†ya atiere: kapi, 
wete, patu, masãkura basamo, warõsoã, pose, basere, basa, wede-
rige tih†ya. 

Tiere tibauanetoa apeye tih†ya tiwire.
To Okodiawirena kuã pamuribasoka kapi niadarere niñati bauane 

saihaña, h†gu k‰ peha.
Te h†ri tuogu saigu, k‰re yurigu kupeha.
Teti wa tih†gu, h†gu k‰ ñekure.
– Pakuku yuriawi yureha, h†gu.
Tero hiãpehãgu hiñaña kurÞ. 
– Atiari sowu, hiña.
Tetigu waa tihigu h†gu.
– Atiari sowu? h†gu.
– Atiawu yu bai, h†gu.
Matapura atie pamuri wiseripura me basera ñekusumuati, baya-

roa ñekusumuati, masira bayaroa bairati, tiadare nirokã matapura 
baira nimipakari sow‰sumua tire wairo atie mari utapinoponare.

Tetiro to basoka bauairo kapida. Tida wametiro Duirikapida. K‰ 
nigu, wisetutiriayu. Te tigu Duiriparami nihiyi k‰.
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tih†yo ko Burekobasoko kapi suniãmakõ.
Topu kurÞ niñatitoa añurõ mamohã tigo kapi bauro wari warõ 

higo tigo ko. 
Tero ti diapoare dupota peoha piyatigo sa kurÞ nepiyatigo.
Nepiyati potakumuhea kurÞ mamoigo wetih†go.
Wetigo, kumu wori hoarigu, k‰ suturi wori hoarigu mamoigo. 

Topu kurÞ ko mamarirã kapi bautoiro wipure. Mamotoati heigosa 
kenapeorikum‰ nituorore, to hea tigora kurÞ mamõ nemõigo sukã. 
Pesariro peo, ñakÞkaripeo, asipoapi yo, yutaro sã ti yapado betanu-
mia soturi siatuyo tigo kurÞ. Kapipeha bayiro bauro tiro to wi pereha. 
K‰ wimagu kura kapi nihagu tigu.

Tore tero titoa atigora heigosa kena dokapeori tabere samuri 
pekame nirorÞ, to kurÞ nukoigosa. To kurÞ nukoarigora nesawaigo-
sa wipure. Wisiropu nesãheigo netiatigo sa wikumu dokare, basa-
wiarore nukoigo kurÞ. To kurÞ nukogora wedemigosa pamuri koa-
maku utapinomakure, negu atiya sa mu boarigu ni himigo, k‰ peha 
sikato tuomasirigu kapi nuhoigu. K‰ tero biritabere aperã pamuriba-
soka bokañeira k‰ kapire. Bokañeira Muteayu terobiri Sutiayu.

Tero tira kuã kuokia tie kapi mata nirigere.
Ani Muteayu maku Sutiayu maku nigudu bokañehiya tie kapire.
Aperãpuha kapi yuku petihoãhiya. Tetigu k‰ Muteãyu maku kapi 

baure kuoki atitopure.
K‰ utapinomaku tuomasi-

nuhea saiñaegu:
– Noa ñeari kapire? h†gu.
Te h†ri tuogu k‰ Muteãyu 

kapidupu peridupugã pekui-
gu. Tetiro kapi bausiatiere 
niro.Basere mena baure wai-
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Menebu makãwi – Pamuriwi  
(mene basoka bauariwi)
Pamumuanukã wiseriti tihirã. Iñabaune tira, menekapida, dikapi-

da, kogokapida, netoãkapida, wisõawu kapida, yekapida, okokapida, 
kurikapida, utãkapida, ditirikapida.

Mariye wiseriti tih†ra mari basiro tie 
kapire iña bauane tiro boku h†ra. 

Tie nirokoro niku kapiuko. Tetigu 
Utapinomaku tiere apeye bokañe tigu 
pamuri wiseripure, biro timuatira kuã 
pamuribasoka. Tero tiro atiwi Manebu 
makawiha pamuriwi yukurika Mene ba-
soka bauariwi niro.

Sutirogu – Pamuriwi
To Pabu Makãwi manukã tiarira, kuã pamur† basoka  

heah†ya atigu Sutirogu (Pamuriwi).
Atiwire kuã pamuri basoka apeye pakeno tih†ya.
- Mapoa

ro.
To kapi sini h†ya kuã Pamuribasoka nipetira. 
Tiwirena kuã waikura niadara kapi sini tie bayiro bauritabere 

kuãye pikõri ya tih†ya. Terotirira nihirã aperã waikuraha, metã pikori-
gã kuokia. 

Biro kuã Pamuribasoka tiriro nia to Okodiawiha.
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Okosenerõ makãwi
Okosenerõ makawi niku Utapinomaku katiri opekõda katiri tokõda 

nirotiku tiwi. 
Tetigu pamuri basoku pamumuanukã, k‰ utãpino maku pamur† 

yepari, pamuri patiri, pamuri diamari, pamuri okomari, pamuri wiarige 
timuanukã iñamuatirige niku. 

Terotiro mar† Utapinopona katiri tõko wiseri niadarere kenok‰ 
muatirige niku.  

Sunapoea Sunaruku makãwi
Utãpinopona pamuriwi niku atiwi, atiwi mena pamumuanukã he-

ayia kuã mari ñekusumua pamuribasoka.
Pamumuanukãhea wiseriti, kamoati, basamoti tih†ya to Sunapo-

eawire.
Kuã pamuri yepa nirõtiku.
Anora niku nimasirõ pearo, atie basamo, masãkura, patu, muno, 

apeye nipetiro nepamuwitiatiriro. Tero tiro Utapinomaku k‰ katiro 

- Wedi
- Pesarige
- Masãkura
Tiere pakeno yapado, atie  

basamori niadarere basabauane  
nukah†yasa.

Biro tih†ya kuã pamuri basoka  
ati burekori mari tireti niadarere, atiwi Sutirowire.
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Basariwi Makañe
Basariwi makañe kiti
Diamaku sope, wi siro makã sope h†reno niã. Topure diarige mu-

atiku atie diarigere tiere imikaseri mena wada kamotaha heoñe tuka-
meo senekohãkia.

Muip‰ k‰ sãwaro makã sopere wisiro h†kia. Mar† ano sope tiro 
biro birotiku pamur†  sope, tokõsope biro k‰ pamu muanukãhea k‰ 
sãwa pamuwitiari sope niro tiku wisiropereha.

Tõko sope pamu ukori sope niro tiku. Tero tigu wimagurÞ iña-
mekuri hirã basera tierena h† wamepeo basekia. 

Wisiro sope numia kuã payare niro tiero ki oseri botarire kuã 

niku. K‰ Utapinomaku katiro niku sunaruku kumurõ, sunaruku yuiro, 
sunaruku wato, ukoriwi h† basekia anore. Pamuri nitukamakawi niro 
tiku tiwi Sunapoea makãwi.

muip‰ k‰ sãwaro  
makã sope.

muip‰ k‰ muatiri makã sope.
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kañe utã sokõ ñenuhea ki oserikuera, yuru utarÞ nerukuera. Ki ose-
ri botaputore niro di kataro, ap‰di, buedi, tiemena wehirã bapari, 
komeparu, wesadari bapakarÞ werukuera;  kuã wetiri bureko we sã 
tirikuera, kuã kuore nipetiro numia werukuera atiere, umuaha kuã 
numiodore weduhi nihera.

Sikatopura paya muatira wisiropereha, diamaku muip‰ k‰ mu-
atiri sope kamotakia bori, ñañare, diarigere, tiere sonekokia wadatu-
bianukokia, muip‰ k‰ sawari sopere. Tero wanoa tibayira diarige 
manirikuh†ya kuã butoapuha.

Atitopureha no yuamu (wedere h†gu) h†guno base duihakia sa.
Bayaroa kapi sinirã kuã duire kumuri niro ñaña niro tiku tie kumu-

ri kuã duiri atitopure pe diarige waku ponatimasiere, numiã duidutiri 
h†ya butoapuha.

Sika basariwi birodo suokia muip‰ k‰ muatiri sope, wisiro sope 
h† suokia tie wiserire.

Witire makañe kiti
Atiwino basawire wasor† peoki ak† yuku, kikaseri yuku, pika-

noyuku, kapo yuku, yepoa yuku, tataboa wasor†.
Atie pikanoyukuha butoapi niku, yoari wasorire peore niku witigu. 
Tiyapano mu† peoki, tie wametiku: ñapop‰, muisoã, potamu†, 

pep‰, pepaka, moap‰ niku. Utama yap†ma poari niku pairo usebe-
tiro kuã peoarisirore sikamokañe apewamo itia penipeare (8) kumar† 
yoari niero.

Yapano tiwire wamepeo basekiasa wimagurÞ, basera tie h† wa-
mepeo wai koãrimena wimagure niña masoki. Nokañe basegu wa-
mepeo h†ki: tõko, kamonumia, yarige base ekagu, ñiñatiri yeripona 
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Diamaku maku sopepama, sanur† sopepama
Muip‰ muatiro makã sopepama.
Muip‰ sawaro makã sopepama.
Tie pamar†re buayorida niku utapino mak‰ya sumuada.
Wimag‰ niñatiarigure nesawada h‰ra, biro h† basekia: 
– Muya tõko tenir†, tõko sope pama h†, muya tõko wi, tõko bo-

tari, tõko pug‰, mu tõko muÞ, tõko misidari... – wimakañe nipetiro 
wamepeo numirotaki k‰ wimag‰ iñamek‰ utiri h†gu.

Samur† pekame (makaparo), wai basori basoka. Samur† basoka 
kuã neanuhea pekame kuã dioriro niku, kuã samur† basokapeha 
tora wi papeo tikumuhea tiriro tero wametiku, tero biro ti makaparo-
ha.

Ti pekamerena ur†mõ yaire nekumuhea peka soera sukã.
Tebiri timerena ur†mõ yai k‰ h‰rime h†kia.
Pamur† basoka ponarÞ k‰ yare wapa kurÞ pasiã newitia 

soeh†ya k‰ ur†mo yai (bisiu - masaku). Diawi tero wairo.
Nokañe basara witibasakia:  

umuã basa, kamokã basa,  
ikiga, ikikaria, yua basa,  
atie basare basara  

basegu, minia masaku wiseri  
basegu baseki.

Tero biri sukã basamori basara  
wederige hirã wamepeo h†kia mar†  
pamuri yeparire. MekutigãpukarÞ mar†  
basoka diarigetiri tierena wamepeo baseki.  
Mar† poterimakararÞ bayiro padoreno niku.
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witibasakia.
Baserino makã paro nirõ tiku atie diarige, yakore tere bori tahã 

diarige wari hirã wanoahã yepare, bori tahã: wi bori tahã wanoã 
upiyo kamotakia, añuri imikaseri mena kamota netonehãkia añuro 
heoñe kamota aperopu netonehãkia makarukupu, bori wiseripu so-

Sanukar† tatia makañe botari, teniri kiti
Basawi makã sopepama yosarikumu.
Butoa baseraha, mata butoapura wunu yosari kumu doka duimu-

atiri siro nir† duira.
Ti kumu kuã butoa basera duira, ti teni doka duida hira kuã butoa 

basera, mari hira mata añurõ basehã tiera kuãre potokor† h†ra yepa 
bukuroare bori koahã tiera.

Ati yepare peka kutañenuheigu ati yepare basawipu, tetira yepa 
makarã butoare yure duporipu bakari h†gu baseigu, wedere h†ra tiwi 
basawidore suoera kuã butoaha.

Butoa basera mar† utapinopona waikoãrina niro tiero basariwi-
re. Wasor† botariha matapura basawi sanukari bota suoera butoa, 

Basariwi sanukarÞ  
makañe botari teniri wori.
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Basawiaro makañe botari, tebiri teniri
Basawiare botariha masãkura botari nikuto, masãkura wire, yuku-

rika botari nia.
Mar† pamuri tõko botari h† baseki wametire botari teniri.
Tie basamori tupupiore botari kapi  bauro, tie botarira woriti 

nukãhea akaroti  nukãheare botari niero.
Basama, ti wametia.
Ti basamare basa nokañe wametire  

basaira, hãwa basa, wai basa, kamoka  
basa, ñasa basa, ñasa daro, yuku basa,  
umua basa, ikiga, wasõ basa,  yua basa,  
wãtiro basa, ñetepur†, hiã basa, wanar†,  
wapiri, dasia basa, suti basa, perurige  
putira, boteap‰ yuku putira, masãkura  
apeyetira, ti basamare nokañe basaira.

sanukar† bota basa wiari bota basama

tiekarÞ basawiari bota h†ra kotapoaya bota hirÞ niero.
Tero biri basa wiari bota puto akuniña duiki bayaha, k‰ siro 

makã bota duegu heagu baya, basera h†ra, patu, muno basetira dui-
nihakia kuã duiritabe, duinañora terora. Atiereha basera wedere h†ra 
wamepeo h†kia, posekumu, pose botari, biro h† tugeña basekia. Te-
tiro niero sukã sanukar† bota diamak‰sope yai upi yosari bota nia.
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Durianuka k‰ masirõ poteorõ wedeawi k‰ masirenorehã wede-
awi.

Tetiro añunia atie paderige buri butoapere pausañuro boro timia 
butoa puarãga nih†ra kuã masiro poteorõ wedeawa.

Wesaroka botari, wesaroka kumirÞ
Yeripona baseriburekore wesaroka makañe botarire biro h† seño 

wame suoya wesaroka tõko botari. Tie tenirirÞ wesaroka tõko ku-
mur† h† wamepeoya, birodo h† wame suoya tiwi makañe nipetirere 
yeripona baseri burekore.

Tero biri botari pereha masaku pose  botari,  h† wedere h†gu k‰ 
yuam‰. Tie wesaroka kumurirÞ k‰ yuam‰ biro h† suoi basabu-
rekore: wesaroka poseka kumu, pose kumu, wekobukuro kumu. Tie-
re tero h†gu biro h† wak‰remena tero wamepeo: weko witõ kumu, 
mapoa kumu, uka kumu h†gu tero h†. Tero h†gu tie kumurirÞ tuñere 
botarire h† poseka botari, pose kumur† h† suoi k‰ yuam‰. Tero biri 
sukã ati sope sotoa makã kumur† wunuyosari kumu, tõko kumu h† 
suoi, biro h† wamepeo wedere h† k‰  yuam‰. 

Mipira kumu
Ati mipira kumu niku utapinomak‰ya  

sukupinakoã nirõ tiro.
Tetiro ati mipirã kumu kuãre burekorire,  

basori burekore, kamoã tiri burekore  wedere kuã hir† kumu niro tiro.
Tebiri sukã ti mipira kumu, wasor† tuñeri kumu niro, butoa hi-

rãpeha utapinomak‰ warurire tuñeri kumu niro tiro.
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Yaiga
Atie yaiga h†rige biro biero.
Utãpinomak‰ya uta wasotoaga niro.
Terobihirõ utapinomak‰ baya k‰ yaiga busaro biro biro tiero.
Utapinomak‰ op‰ niharõ tiero ti basawi.
Tebiri sukã tie yaigaha mipirã kumurÞ tuñere niero tia.

Ki oseri botari, tuñere botari
Atie ki osere botari basera wame peoira umusio botari mari biro 

ki osere sioadarere mata pamu basokapura sio toarukuira ano Oko-
diawi nira.

Atie botari kapi basera, patu basera, muno basera kuã wamepeo 
basere botari niro tiero. ÑakÞ butire, ñakÞ soarÞ, moa ñakÞ niro tiro. 

Atie kaseri wedi kaseri niro tiku momoro sawari, menea posa wori 
hoarige biro bauro tiero atie kaseri kuã hoarige.

Tero biri matapura pamuri basoka wimakõ ko ki oseri botari nia-
daku h† kuã yeripona sã tirige niku tieki oseri botari.

Ko numio tiebotarido ki ose masikio; bayaroa, kumua, yuamua 
kuã duireno botaripu ki ose waruku ti masirikio.  Numio ano ki osea-
dakia, umua ano duiadakia h†  
kuã yeripona sãrige niri kioni iñaruku  
h†ya mari ñekusumua.

Patu basera, muno basera, kapi  
basera tie ki osere botarire kuã  
yeripona sãrigere ñerikia, buri bori  
koãkia.

Tuñere botari: atie waru kumur†  
tuñere nirotiku tieha.

ki oseri botari

Basariwi

tuñere botari
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Wi sopepama kenoratiya.

Buera wimara witudi wori tura tiya. 

Matapura atie wori tumuatih†ya butoapu.



2   BASAMORI
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Wedemasiorõ

Atie basamor† niyu wiseri makañe niromakañe. 
Baya niyi tie basamor† masigu, tetigu tie kitimor† mena wi-
mak‰ ni h† padeorigu niyi. Utapinomaku Pamur† Koamak‰ 
atie basamorirÞ matapura wede yeripona sã tiboah†yi, k‰ Uta-
pinomaku pamuri basoku nigudure. Tetigu k‰ basamõ masig‰ 
nitoahiy† atie Pamuriwiseri nekamepea muatigu, basawiseri 
kenomuãtih†yi. Tie niku Pamur† Wiseri Basakuwiseri.
Sikatopure itia basamo niyu: sugeguya basamõ, k‰ baiya basa-
mõ, k‰ bai dusaguya basamõ niyu. 
Sika basamorã nimipakaro merãdo kamotire niyu tie basamor†. 
Tetiro kamer† tutiri kuare niyu tuomasiegurÞ. Basamõ poariwi 
k‰ha, basamo kamõ maniw† k‰ha h† kamer† mowedere 
wah†yu.
Butoa masirã nihirã, k‰ya basamorÞ newianukã basaguti hirã, 
kamer† padeoh†ya. 
Hoare nia ano siromakarapu kuã wak‰ tugeñar†. Noã tiere 
wak‰gurÞ wak‰nemoarõ hirÞ mena atiputire padere niã.
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Baya ware kiti
K‰ baya wagudu, kuã basa yapado ti posepoã kuã tiri tabere 

basapeki sitikope yusuoya kuã h†ri tuogu. Teropeti, nonigurã basare-
me niku basa, tiere tugeña, basari tuonunuseguno, tuorigu, tie keoro 
heaguno, baya maku, mamu tiere tugeña tiguno basape nukãki siti-
kope yusuore hirenore. 

Sitikope yusuogu basapere niku atie: witiripamo, ukuawu, buko, 
wanar†, wapiri, wekã dupuri, wasõ basa, ñasa daro. Tiere basaiña-
peti basakisa wat†kanore. Tie basape, basaiña, basabue k‰ timuari 
baya wedekoki, suo basarigu.

Tie basapeti k‰ tirira añuniato kurÞ, bayara nigu ti h†riguno niki-
sa. Tero bitoagupu yukurika nir† basoape basa tiki tierena sukã. Tero 
titoa basakisa paka basa purehasa. 

Keoro basa hea tiegunore heaku wederige, basere heaku, yuamu 
basegu waki, kurã nikisa bayare bapatigu, baya bapa nigu tikik‰, 
k‰ baya basari tabere patu base, diarige wanoa, wederige h† tiki 
k‰ha,  tiepe keoro heaku kurÞ.

Basa wame
Basa wame nipetiro niro niku: witiripamo, ukuaw‰, buko, wa-

nar†, wapiri, wekãdupuri, wasõ basa, ñasãdaro, wat†kano, nasa 
basa, umua basa, kamoka basa, hiã basa, yuku basa, dasia basa, 
yua basa, suti basa, ikiga, ikikaria, ñetepur†, wai basa, hauã basa, 
piyabasare, wabure niku.
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Basa bauanerige wiseri
Pamuri basoku emuatigu buri basaeño muatih†yi kuãre basa we-

degu.
Utapinomaku basa bauaneh†yisa Sunapoea makãwire sa, nituo-

riwi niku tiwihasa, Sutirowi niku.
1. Sutirowi

Menebu makawi
Pabu makawi
Buabu makawi

2. Sunapoea

Wedere hig‰ besere wiseri
Okosope makawi - Opekõtaro
Yuisi makawi
Mariwa makawi
Hiã bukurañoa makawi
Wamu diro makawi
Yarigebo makawi
Okosenerõ makawi
São Joaquim makawi
Besututu makawi
Wisoya makawi
Yukubu makawi
Naikoro makawi
Utãworitiro makawi
Ñamañoa makawi
Wabu makawi
Posa utagu makawi
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Okodiawi makawi ........................ wedere higu yusutaki.
Mapikõ nukurõ makawi          
Mipiño yuti makawi          
Sena ñoa makawi          
Mene koarãñoa makawi          
Muno putiya makawi          
Peta kope makawi ....................... Anõ yerisãtaki sukã.
Munora makawi 
Berataro makawi          
Okosenerõ makawi          
Pabu makawi          
Wekoyuka makawi          
Munobu makawi          
Semeñapito makawi          
Wanopi poea makawi          
Wape nukuro makawi          
Busepoea makawi          
Okosiribu makawi          
Sutirowi makawi          
Sunapoea makawi          
Sunaña makawi .......................... anore wedere h† yapadowi. 
 basawiserire wedere h†gu.
Atie wiserira niku sukã kamori, yeripona basegu bapakeo muati 
basere.
Wimagure basegu niña masar† tõkowi niadaku h†ki.
Kamogõre basegu katiri tõkowi niadaku h†ki.
Masãkura wiserire wedere h†rÞ niku atie wiseri:
Wekoya makawi
Wekabosawiri makawi
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Okosenerõ (Wekobu) makawi
Kori nukurõ makawi
Kaseropoea makawi
Okodiawi makawi ........................ anore bayiro wedere h†ki.
Koto duri makawi
Huaniri nukurõ makawi
Weta kope makawi
Okosenerõ (Yauarete) makawi ... ano yapadoki wedere h†gu
 masaku wiserire.

Yukurika basogu, yarige ekagu basare
Yukurika basogu
Yukurika basogu basaki atiere: witiripamo, ukuaw‰, buko, 

wanar i, wapiri, wekã dupuri, wasõ basa, ñasadaro, wãtikano.

Yarige ekagu basare
Yarige h†reno atie weta, wai, waikura, yarige basogu basaki atie-

re: ikiga, ikikaria, ñetepur†, hauã basa basaki. Tiera niku sukã ape-
masarÞ basagu basaiñogu basare.

Diroa siãh†ya umupinore, kurÞ wai kotoweo basora waira yai 
upipakarare. Kuã Diroa waparã nira kuã yai upiripakara. Diroa paku-
sumuare yadiorige wapa tie yarigere, waire ñañare, punire seño 
ekairasa kuã yaiupiripakarare. Tetitoa boeakumu kuãre bupo pasiã 
petihã muahõirasa. Tero tih†gu tere basah†yi. Tetiro tie basari puni 
niku, sikawo basaya manirÞ niku Kayaiwa hirorÞ tie basagu ti basa-
wo basari puniku. Ñañarõ tigu waparãtigu k‰ basarige nih†ro tebi-
ku.

Apero niã sukã.
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K‰ numore tutigu poare manirã parumuatia muha h†ri tuo we-
dekio ko parumuare. Tie wederi tuora poare ama yarige basora 
ñañare punire seño ekakia. Tiere bokayagu sowede añure seño 
bokayaki. Tero ti menier† puni niku. Tero wederepura tugeñagu k‰ 
Diro wedepetih†yi baseadarere tetiro añuniku meniri.

Tõko wiseri basare, masakuwi basare (minia wi-
seri)
Tõko wiseri basare
Tõkowi niku diarige wanoa, wai base eka, yeripona base, niña 

base, kamo base (umuare, numiare) k‰ tiriwi. Tiwire basaki atie 
basa: ñasa basa, umua basa, dasia basa, kamoka basa, hiã basa, 
yuku basa. Kuã tero tirenore basaku wiseri h†kia. Atie basamorirena 
sika basamo bese basaki, basadogu sukã. 

Masãkuwi basare
Yukurika baso, minia apeyeti tira basare niku sikato basanukãgu 

basare atie niã: witiripamo, ukuaw‰, buko, wanar†, wekã dupuri, 
wasõ basa, ñasãdaro.

Basagu wamotire
Ñasa wamotiki atie basa basagu: ñasa basa,  

ñasadaro, wasõ basare, umua basa, dasia basa.
Hauã wamotire niku: hauã basa, ikiga,  

ikikaria, ñetepur† niku.
Yuku wamotire: witiripamo, ukuaw‰, buko,  

wanar†, wapiri, wekã dupuri,  
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Witi basa, tariwo, kutubasariwo makañe
Witi basare kuore, witi basaya manire
Witibasa kuã tire niku atie: kamoka basa, umua basa, yua basa, 

ikiga, ikikaria, ñetepur† niku.
Witi basaya manire: dasia basa, yuku basa, hiã basa, wai basa, 

hauã basa, suti basa.

Tariwo kuore, tariwo manire
Tariwo kuore: ñasabasa, ñasadaro, wasõ basa, ikiga, ikikaria, 

ñetepur†, kamoka basa, umua basa, yua basa, hauã basa, wanar†, 
wapiri, ukuaw‰, buko, witiripamo, wat†kano, dasia basa.

Tariwo manire: yuku basa tariwo maniku buri yuku bupuriwo niku 
tebiri sutibasa niku tariwo manire.

Kutubasariwo kuore, kutubasaya manire
Kutubasariwo kuore: witiripamo, ukuaw‰, buko, wanar†, wapiri, 

wekã dupuri, hauã basa, watikano.
Kutubasaya manire: ñasa basa, ñasãdaro, wasõ basa, umua 

basa, kamoka basa, hiã basa, yuku basa, dasia basa, yua basa, suti 
basa, ikiga, ikikaria, ñetepuri, waso basa.

wat†kano, hiã basa, wai basa. 
Kamoka wamotire niku: kamoka basa.
Umupikõ sitiri: atie yua basa, suti basa  

basara wamotikia umupikõ sitirire. Suti  
basare bayado ñasagã kuoki, aperãpuha  
umupikõ sitirido kuokia.
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Basawori, basamuare, basamori makañe
Basawori h†reno niku
Kena basawo
Kema basawo
Keno basawo
Kapi basawo
Mano basawo
Wayu basawo
Dupi basawo.
Bayihamarõ nire niku bapari basawori: kena basawo, keno basa-

wo, kapi basawo, dupi basawo. Tie watotire niku apeye peha.
Dupi basawo yapadogura kapi basawo apeye basawori mena ba-

sabapo muakisa. 
Kapi basawo yuka basawo mena, kapi basawo yuku basawo 

mena, wema basawo, wai basawo, dika basawo bapoki kapi basa-
wore.

Dupi basawore bapoki sukã, yaiwa basawo, diwa basawo, buya 
basawo yapadokoki.

Basamuare basagu biroti basaki
Opawo basa
Bapo
Kutubasariwo basa
Tariwo
Tariwo basa yerisã apewo basa nukãki sukã. 
Terodo muawaku tie basa.
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Basamori yoare, basamori akarÞ
Basamori yoare: umua basa, dasia basa, wai basa (wai metarã, 

wai pakara), hiã basa.
Basamori akarÞ: wekã dupuri, wapiri, wasõ basa, atie niku 

akahamarÞ basa. 
Apeye yoa sañuredo nikusa.

Basa, basamo dore
Umua basa basarigu dore niku kamoka basa, yuku basa, hiã 

basa.
Yua basa basarigu dore niku kamoka basa, yuku basa, hiã basa.
Dasia basa basarigu dore niku kamoka basa, yuku basa, hiã 

basa.
Ikiga basagu dore niku ikikaria. Dodugaegu ikigado tebiri ikikaria-

do basahãki.
Ñetepur† dore niku hauã basa, tetiegu ñetepur†do, hauã basado 

basahãki. Dodugagu dore niku.
Suti basa basaguha hiã basado doki.

Yuti sinire kuore, yutisiniña manire
Yuti sinire kuore: basaku wiserire yutisinikia wisiropu.
Yuti siniña manire: masãkuwire, minia apeyeti tiriwire wisiropu yu-

tisinirikia, wi sãnukarõpera peyuru wadupo sini, wederige h† tihãkia. 
Yukurika basorakã terora tiera sañukaro pera.
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Numio ko yure, numia netare makañe
Numio ko yure, numio yuya manire
Numio ko yure: ñasa basa, kamoka basa, umua basa, wai basa, 

dasia basa, yuku basa, hiã basa, suti basa, ikiga, ikikaria, ñetepur†, 
hauã basa, yua basa.

Numio yuya manire: masãkura wiseri makañere numio yurikio.

Numia netare, numia netaya manire
Numia netare: witiripamo, ukuaw‰, buko, wanar†, wapiri, wekã 

dupuri, ikiga, ikikaria, ñetepur†, hauã basa.
Numia netaya manire: wasõbasa, umua basa, kamoka basa, wai 

basa, dasia basa, hiã basa, yukubasa, sutibasa, yuabasa niku tariwo 
tigu netare.

Piya basare
Basoriwire, basariwire sopepu basare niku.
Basoriwire: basogu basari tabere yueyagupe piyabasaki.
Basawire: wimaku basaki, siniapuri basoku sukã piyabasaki du-

tiari sirore.

Wabure
Tiere basakia basawire. Peyuru dusari basape tire niku kuã basa 

yapadoari siro. Apere biro kuã tiyapadore niku.
Tie waburere tuoigu okokapeaponayu Diatasero wametigu. Pako 

nipako nibuatiri diaigu Diatasero paku. Pako parumua puto koepo-
tahea tiri topu baua, bukua, tigu k‰ Diatasero. Bayaroa  maku niwi-
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Baya basere dutigu
Yuku besugure paki basagu basere dutigu.  
Basegure basere dutigu atigu tigu  
yukubesugure kuowitiati wikumudoka  
heanukã pawi tigu yukubesugure basere  
dutigu. Basa wiyogu, patu ekagudah†gu  
yuti sinigu paki sukã tigu yukubesugure. 

Basa watotire
Yerisã dupiro: muip‰ kamenukã diwaritabe waku. Wedere h†gu 

yusutariki.
Ñañiokurõ na†kumuari siro waku: wedere h†gu sikar† yusutaki.
Patu ekaro ñami deko waku: wedere h†gu puar† yusutaki. Yoari 

waro tiku toha. 
Boebatere siro waku: yuti sinirõ yapatiku basawire, wisiropu we-

dere h† peyuru sini tikia torehasa.

ku h† yeripona basehã tira k‰ ñekusumua. Tetigu baya masãh†gu. 
Tebih†gu  tiere tuorukuigu pako parumua kuã basari tie waburere si-
katopure Pamõaye niro tieha mena. Masã baua, k‰ya wedera puto 
potahea basarukuigusa tiere. K‰ tero tirige niro teha. Tiere basape-
rukuira sa kuã dokapuara.



41

Basawi niri yukubesugu pare watotire
Atigu yukubesugu nih†yu mata kuã pamuri basoka utapinopona 

wamoti pamuri wiserire pamumuanuka tih†ra kuã apeyetimuatirigu. 
Niro makagu nimuatirigu niro tiku tigu yukubesugu. Sikato tigu yuku-
besugu tero nimuatirigu niri ati burekorire apeyetirigu nia sukã, peyu-
ru sini basa tire burekorire.

Tigure apeyetira biro tikia: sikato kuã pamuri basoka apeye  
tiriro birora.

Wimakarã numosanumia kuã peyuru tiri burekore wimaku  
baya h†rigu paki tigu yukubesugure, basegure patu  
baseoguda h†gu. To niku yukubesugu sikato baya k‰  
panukarõ. Sikatopura tero timuatih†ya tigure. 

Tetigu baya paki wisirope newianuka tih†gu tigu yukubesugure. 
Opabureko peyuru sini basatiadari burekore paki sukã tigu yuku-

besugure.  
Tero tigu wimaku baya paki opabureko niwakari burekore basara-

re peyuru tiãguda higu. 
Wimaku k‰ peyuru tiari sirore mapoa wekia sa  

basanukada h†ra.  Ano sirore yerisãdupigu,  
nañiok‰dupigu pariki sukã. Wedere hirÞdo h†ki.  
Ati waterore pariarigu, paki sukã patu ekagu.  
Tigu yukubesugure paki wisirope kioseribota  
puto newianuka tih†gu. Patu ekagu atigu tigu  
yukubesugumenara patiati heaki wimaku baya  
sopediamaku makã sopere. To hea heanuhea  
munoro patu suko wedere h†nukaki  
basagumena. Yoari wedere suo h†ki kuarÞ,  
sikar† yusuta patu yaki. Patu yatoa wedere  
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h†nukaki sukã yapadowagu. Tetiro ñamidekore tero watotiku atie 
yukubesugu pa patu ekare.

Boeakumur† burekore paki sukã yukubesugure peyuru suo yuti-
siniguda h†gu.

Sikatore wimaku baya pasugeti peyuru yutisinira wadaro tiato 
h†gu. Patoa wedegu waki baya basagure. Tero tigura tigu yukubesu-
gure netiawa tikoigu baya basagure.

K‰ tikotoari iña tigu yukubesugure ñe heanu duih†gu k‰ baya. 
Teti yoari siro tigure ne paegu k‰ka sukã sopediama k‰pe peyuru 
yutisinigu waguda h†gu. 

– Ham‰, patoa h†gu sa kumena makararÞ. 
Hearigu peyuru siniapuri basoku nigu ani baya basagupeha. Teti-

gu k‰ basagu, wimaku ku tiropure iñako tinunuse tire ti nihaki ku ba-
sagu. Teti peyuru yutisinitoa yukubesugu patiatigu sukã baya basagu 
pare wedegu tigu. Tiere tero tiyapado wiyaegu sukã wimaku bayare. 
Ano siropure parirasa tigu yukubesugure.

Yoari wedere h†kia peyuru yutisinirakã. Tetira atiere wedere 
h†kia sa. Peyuru yutisinira, pamure wiseri: Opekõtaro, Menebu, 
Okowatoka makawi, Warirogu, Wekoya, ÑakÞparo makawi, Kanegu 
tutu (Opekõdia pitore) Na†koro, Sãyoaki, Hop‰ nukurõ, Dutupuro 
makawi, Okodiawi, Mipiñaduti, Mapikõri nukurõ, Mene koarañoa, Pe-
takope, Munoputiya, Okosenerõ, Yaiwapoea, Wamudiro, ano heara 
patu yataera. Yatoa nukaira: Okodiawi, Kamokã simioyayipu.

Maã: Utama, Yapima, Busema, Wamutama, Senama, Nit†ma.
Yea: Meneye, Mipiye, Kumuka.
Mipiñapote mipiye k‰ basoka bauariro.
Histopeoro: etewa sotoaye k‰ basoka bauariro.
Kamoka baraye: waibutigu makañe.
Karoboa boare: Umuã neniro.
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Utãduka okoñiriyapu: Munoru.
Pawa: pamur† petari okoponari...
Yaiwa poeare: basera parã toye...
                       yaiwa pakara...
Ñomupoea: yukurika okotirimakañe...
Katayapu: pamuri yepari yukurika posebotari...
Sutirogu: bori suti suarigu...
Sunapoea: pamuri yepari nigu nopua...
                pamuri nitukamakawi…

Masãkurawi niri yukubesugu pare watotire
Masãkurawi hir† masãkurado kuã iña apeyeti tiriwime niku. 
Masãkurawi hirã h†kia yukurika basora masãkuramena apeyeti 

kuã baso tiriwire. Matãpura Utapinomak‰ kuã masãkuramena yuku-
rika basogu apeyeti muatirige niro tiku tiehã. Tero tira kuã masãkura-
mena baso apeyetiadari sugerore biro tira.

Numia kuã peyuru tiribureko, umua kuã patu sua koepota tiere 
kuã padenañiõ yapano tiarisiro wimaku baya patu, wete, muno base-
gure baseodari sugerore yukubesugu paegu wisirope heanukah†gu, 
patoa baseogu tiãtigu sa. Tigu yukubesugu netiawa wisiropu nukoi-
gu. Topu nukuriguno niro tiro tiguha. 

Opaburekore parigu. Ania basoribasoka kuã masãkuramena 
apeyeti matiri iñagu wimaku baya yukubesugu newitiegu paromani-
ro, kenapeoriro kuã nir† boka nuka tigu yukubesugu paguha, sik‰ 
nigu kuarÞ wete basearigere busesugegu. Sopepure sikar† sodea 
wipu sãhoira diamakupe apeyeti sodea wisirope deko wikumudokare 
sãkutuatigu, baya tigu yukubesugu pakutuatiawa heanukaigu sã-
nukari bota puto.



44

WimakurÞ yukurika wedere h†guda h†gu tore h†kia yukurika hui-
sarõ, yoari wedere h† h†yapanogu wimakure yukubesugu wiyaegu 
sa. Ti waterore paegu sukã yukurika k‰ wedeadari sugero. 

Tosiro paegu k‰ patu ekadari sugero wimakure – Tero tigudutia 
yu sa – h†toagu tiawa yukubesugu ne wisirope heanuka paegu, ña-
mideko nir†. 

Ati waterore pagume nih†gu sa. 
Ape bureko boekumuri bureko peyuru k‰ yutisiniadari sugero 

yukubesugu paegu sukã. Masakurawire peyuru yutisinira sope dia-
makupe neanu siniera. 

Nokororã niero sa yukubesugu paro. Tero tiro biro kenokurÞ nia 
yukubesugu paro watotire makañere:

1. patu baseadari sugero
2. masãkura sikato apeye tiritabe
3. yukurika wedeadari sugero
4. patu ekadari sugero
5. peyuru yutisianadari sugero 
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Yukubesugu utãpinomak‰ k‰ wamotirigu nihiyu
Tigu mena wamoti nukãhea atipati kamepeãguda h†gu, umuaseku-
tiropu suñe nukãhea, k‰ya patidoka makã  
Kutiropu suñenukãhea, ati pamuri wiseri kamepea  
muatihiyi. Tigu mena sopewa kamepea muatihiyi,  
Opekõtaro mena. Tero tigu k‰ya katiri sukupinakoã niku,  
k‰ waikoãri pose makagu. Tigu sugerotiku, basere dutigu  
paki, peyuru sinigu paki, patu ekagu, yutisinigu paki.
Peyuru, kapi, basagu k‰ baya yukubesuguna ñañenuhea  
duigu tiki.
Tigumena tutua okoponati kapi bauri iña duihãki.
Atigu yukubesugu mena katiro kuoya basoka nipetira.
Yukubesuyuku nia:
  nopikanotirigu wamotirigu
  munoputisenero 

Basa burekori 
Usã nia Utapinopona. Ati burekorire, tiatopu biro biria. Merã 

wak‰mua tire burekori nitu nia.
Tiatopure kuã usã ñekusumuapu añuro nireti, añuro basamoti, 

añuro tugeñarÞti, sik‰pona tiro biro nireti tirira niwã.
Baya h†gu, k‰ya wederare, bairare, bugusumuarÞ, ñekusumua-

rÞ sioni tirukurigu niw†. Basawi serire basoka neok‰, diarige wanõa 
tirira niwa. Diarige wanõag‰ niyi basegu. Atie hiarõ nibuatirotia 
h†gu, tetigu k‰ basegu hiã yaiwa yere diarige wanõayi. Diarige wa-
noã tiritabe baya basayi kamokabasa tiere doyi sukã hiãbasare.

Woga kuã wederi iña k‰ basegura sukã, woga diarige marirÞ, 
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mariponarÞ, mar† numosanumiarÞ, mar† parãmerarÞ kuaye diarige 
wari h†gu diarige wanoã tih†yi, Wogamasã kuãye apeyere apeyeti 
tira tira, tetira kuã yukurika peyurure sinirã tira kabo peyuru, wape 
peyuru, yurupo peyuru, bupe peyuru, tie yukurika peyuru korõ sinira 
tira. Tetiro mar† kerõpure peyuru siniruku kerÞ niku. Tiere siniruku 
keg‰ tiera marirÞ waiti nukãheaku. Tebihirõ diarige waku marinorÞ 
basukare. Tetira kuã Basera tie diarigere tukamotã bori koãkia. 
Woga peyuru bori peyuru nirõ tiku.

Tetira yukurika seyaribasoka diarige wanoã dupikia tie yukurika 
sera aña bakori yosoputiri patari hirã. Bori peyuru nihirõ wogaye dia-
rige marinõyepure peyurupure ñasanukãku. Basera tie bori koãkia, 
tinimuarõ koãkia, mar†nopu yagu sinigu paga puniri hirã. Atiere usã 
ñekusumuã kuã katire burekorire kuã ponare suo tinirukurira niwa. 

Kuma sugero weseri tanãda hirã, tie kuã weseri tiri diarige wari 
hig‰, k‰ basegu k‰ya wederare k‰ wimak‰ bayare suonigurÞ 
diarige wanoã h†yi. Kuã yukumasã diarige tiri hig‰. Aña bakori, ta-
nir† yosoputiri hig‰. Toye manir† yukumasã tanakia basukare, kuã 
yukumasã tanar† marinõ diarige buare niku. Tetira usã ñekusumua-
puha kuã yukumasarÞ añurõ kuarÞ basah† ya.

Weseri tiya yapado k‰ Baya suo basah†yi atie Yua basare, kuã 
karoa yaiware kuãye posere (mapoare) bopoh†ya muip‰ pekame-
pu. Sikatopure tie mapoare nebauanera. Tetira k‰ muip‰ peka-
merÞ siarã tira kumã warõ hirã. Weseri añurõ huarõ hirã.

Yukurika wametia makaruku makañe yukudika, tie nia ñomu, si-
miõ, wapu, wakarika, pupia, dupotÞ, wasõ, wasoã, uk‰, kenõ, yepu 
pe niku yukurika. Atie niyu usã ñekusumua amayaruge, kuã tiere 
amayareti tiniya.

Tierena sukã basoya kuãya wederare. Tiere basorara wasor† 



47

tanah†ya kuã ponarÞ, kuã wametiya yukurika kamoã. Tie yukurika 
niyu matãpura k‰ pamur† koamãku k‰rige. Tetira kuã butoapu 
wedere tih†ya biro h† wedere tih†ya: “mar† pamur† yepari makañe, 
yarige wiseri, yarige pose botari makañe nia h†ya kuãpu butoapu.

Usãye utapinoponaye tõko wiseri makañe, opekõ wiseri makañe, 
tõko yepari makañe, opekõ yepari makañe niyu tie yukurika. Tiere 
basorara sukã basaya atie basamorÞ wapiri, wekãdupuri, wasõbasa 
niyu kuã yukurika basora basare.

Wai tuniadari sugerore basa h†ya Waibasa wame tiere.
Tiere basada hirã kua, waimasarÞ kuãye diarigere diare wanoã 

tih†ya kuã waimasã diarigere. Kuãye pature, kuãye kapire, kuãye 
munorÞ, kuãye peyurure boro koãh†ya. Tie bori mariye peyurupu 
karÞ kuãye bori ñasãnukãku waimasãye. Mariye patupure, munopu-
re, kapipure tie waimasãye bori boritinukãheaku. Tetira basera bori 
koãkia tiere. Tie burekorino diare tiri waimasã diarige h†ya. Basawi-
seri wametih†yu kuã butoapu diarige wanoã basawiseri ti kuã tirige, 
yeripona base basawiseritirige, kamõbase kuã basawiseri tirige. 

Yeripona baseriwire basa h†ya, dasia basa, kamokã basa, umuã 
basa, atie niyu kuã butoapu añure wiseri tõko wiseri, opekõ wiseri 
kuã h†rige. Tõko nih†yu nipetire ipitire oko, tiere tõko hiya butoapu. 
Tierena ipitire opekõ h†ya sukã, ko wimag‰ pako opekõ biro nira 
tiyu tie ipitire oko.

Biro tira usã ñekusumuã mariye pamuri yepari nia h†ya. Atie ye-
para pamuriyepa niyu, poepara pamuri poepa niyu, utãyukura pamu-
ri wiseri niyu diayarira pamuri okomar† niyu. Wi tirekã niyu pamur† 
wasor†, pamur† botari, pamur† muip‰r†, pamur† tenir†. Tetira buto-
apu wire añur† wi tõko wi, opekõwi h†rira niwa basere tira.

Tebiri sukã waimasã h†rirare, yukumasã h†rirare kuarÞ kui noko-
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Umua Basa
Umua basa basamo bauariro 
Atie umua basa basamo niadare bauariro Besuya wametiro niku 

Okoñiriyapu Supipoea sotoa. To nipãku tiya Besuya. To niku tiwi Be-
suwi.

Besuwi hirõ biro hirõtiku Yukubesuwi  
Boriwi.

Tetigu k‰ buku sugegu diarigu wametigu  
Porõ. K‰ wedeigu k‰ parami katigure. 

Tiere wedeguda h†gu k‰ apera Dasiare:  
– Patu suara waya yu paramiya wesepu, h†gu.

Kuã k‰ya wese patu suaduti bayiri iña  
sikabureko k‰ numo wese koeari siro  
wasowaigu.

– Ñirano basoka nibasiropehami kuãye pature suarukura? h†gu.  
KuarÞ duti iñagu waigu kuã sugero wese piyahea witiro heaha-

nuigu. 
To k‰ tuokoduiri tabe perurige seruru hirÞ putikutiatira.
– Surerere.... seruru.... , hir†. 
Tebiri ñamakoã putira. 
– Par†r†, piparirã...  h†kutuati.
 Wese kitiri pehoarikumu sotoa tiat† piyaheira wesepu. To ati hei-

rõka potok‰ tiririra niwa atie yukure atie poeapare, diayarire pade-
orukurira niwã butoapu. Waimasã h†rira pamu dusarira nikia kuã. 
Tetira basukarÞ diarige tikia.
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ra patukapu kuã suatuariro hea, patu suaira sa. Teti kuã suanukahea 
tiritabe atikutuati saiñaigu kuarÞ.

– Muarã nihite ye patu suara, h†gu kuare. K‰ tero h†ri tuora 
hira:

– Mu ñeku usare suadupiawi, h†ra.
Tero h†rara kurÞ peyuru wedeira:
– Mu ñeku murÞ peyuru sinigu atiaro h†awi – Ñamiga boearibu-

reko umuabasa wedegudutia kurÞ yu paramirÞ tie basamo wedegu-
me boeweowu yu – h†gu.

Kuã wedetoari iña kuarÞ saiñaigu:
– Nopu niar† mua?
– Hõ niawu, anõ wa poawa ketiri pehoarikumu tiãwa piyahea-

gudaku mu, topuha makã nirotiku, tore mu wagudaku, to wa buawa 
sikaya dia buahea, tiwa sikaburo mawa kamekutubua apeya dia bu-
aheagudaku mu Besuyare, h†ra kurÞ wedera.

– Usaha tosotoape niawu – h†ra. 
Tero wedetoa patu sua potaho†ra. 
– Yure kuã tero hiawã – h†. Apebureko patu suatigu, teroti ape-

bureko boeri iña ñamisañuro k‰ numore wedero manirõ, k‰ya wa-
sopo neoma waho†gu. 

– Anora wagudaku yure hiãwarã, h†. Kuã wedeariro birora 
waho†gu, nituori buru mawa ku tuowari numia buira tira. Teti tiburo 
buawagura heigu Besuyapu. Tore buaheanuka suoigu, k‰ suori 
tuo kuã sarã heira k‰ iñarirara nira kurÞ sãbokara. Tore tiawa ma-
nuka mahoigu, to k‰ iñamawari numia basariwi wesa ta kenarã tira, 
umua. Ñasã dikatoyora tira. 

Tero tinih†ra hõpura k‰ atiri iñara tira.
– Mekutigã heagudaki kuã – hiar† bureko nir†. 
– U u u... – Tero k‰ atiri iñara biro hirã.
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Peyurumena wabateko monekore katigudure h† buira kurÞ. 
Bobonimiro kurÞ to nokañera basoka kuã nirorÞ k‰ sik‰ mawa-

ri. Basariwi hea sooou... peyuru siniãpugu h† sanukaigu. Tiwipureha 
añurira basoka.

K‰ sanukar† iña umua kurÞ sairã atisugeira, kuã sirore numia 
sairã atira. Kuã siropu atigu k‰ ñeku Porõ wisiropu niarigu tiãti kurÞ 
saigu heigu. KurÞ sãigura wedere h†gu, wedere h†toa – Anõ duiya  
mu – h† kumuro dupo tiãhoigu. Tiãwa peyuru sikaru wasã k‰ye 
patu, muno netiãti, k‰ puto heanuhea suo siniduigu k‰yedo. 

– Ñañare punirÞ nirotia aniayeha – h†gu k‰ paramire wedegu. 
Aperãyepereha sinir† borigu kurÞ. 

Koerito nir† kuã basanukadara tira tiwi makarã. Kuã 
basanukar†sa tie umua basa – Nokañe basamor† niato yu parami 
– h† kurÞ tie basawori wedenukaigu. Kuã basaropure iñako tih†gu 
anohã, toniasa h† wedekutuarukuigu. 

Boekumuri burekore koerito nir† basayapadoira sa. Basaya ya-
panora wisirope basanukahea tununukõ, apeniñape tununukõ tira-
ra, kuaye ñasãpamena ekeãr† sunukõ umu posa tãtõetõe h†kutua 
waho†ra. 

Tero birara petiho†ra, anõpe sope diamaku heanuka basarara 
petibasiropeira, anope sope diamaku heanuka basarara petibasi-
ropeira suo basarigu. Tora witiwa ditihoigu kumenamakudo koepo-
taheigu sa. 

Biro ti yapanoira atie umua basa basara. 
Atiburekori umua ponati kuã wugeoadare tira tira. 
Tetira nokañera nira umua: mene umua, wamu umua.
Teroti k‰ topu tuorige nihirõ atie umuabasa bori basa nirõ boriwi-

pu k‰ Yukuro katigu tuo k‰ basabauanerige nihirõ.
Biro nukayu atie umua basaha.
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Ñasã Basa
Atie ñasã basa matapura pamuribasoka  

kuã pamumuanukã basarige niro. Tetiro atie  
ñasã basakã basawiseri makañe niro matapura.

Ñasaga
Atiga nia ñasagã bayaroa basara kuã kuoriga.
Nokañe basamor† basara kuokia:
Umua basa
Ñasã basa
Wasõ basa
Wiseri makañe nirõtia atieha marirÞ.
Añurõ kuã hoariga nirõtiku. Ñer† yapu nih†yu soãr† yapu.
Tiga yapare nih†yu witõda, tida yapare nih†yu umupoa senerõ.
Sikatore biro tinukãh†ya, tigare sikaniña wide, apeniña sane. Tiga-
deko puaniñare wide, sotoamakã kaserore pede,  
pedetoa muip‰ pekamepu bopoira. Siro wakotu, kip‰pu k‰wa  
ñiarõ hirã.  Ñiri iña wori tiwa wasõdupuri, kuwori. 

Umua basa ñasãga wamõ tire niku
Umua basakã Dasia basa birora bia tokõ wiseri makañera nia wi-

seri upiyora kuã basare niku. Tebiri kamobaseriwi basakia sukã atie 
umua basakarÞ.
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Wasõ Basa 
Wasõ Basa ñasã wamo tire niku.
Atie niku yukurika basora kuã basare mip†, ne, mene,  

pupia, apeye peniku, tetira masãkuramena  
apeyeti tihirã basokia. Tebihirõ masakura  
basamori hirÞ wah†yu, masakuramena apeyeti  
kuã tire nihiro.

Tetiro atie wasõ basaha yukurika  
basamo niro, yukurika basora kuã  
basare nihiro.

Ñasa daro
Atie niku masaku wiseri tigu basare.  

Te bimipakaro baserare basakotere niku  
kuã wete, patu, muno baseritabe. 

Basakoteki atie basare basegu k‰  
patu baseritabere.

Ñasa basa basara, ñasã wamõ tire niku
Tetiro tie ñasã matapura basoka bauariro atie wastoamena. Ba-

soka bauairo Manau makawire, tetiro to niku pamuriwi Okowatoka-
makawi.

Añuro nireti basaku wiseriti diarige upiyo k‰ sik‰ ponatira 
mena, peyuru sini basawiseri tinirige nihiyu atieha.
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Kamoka basa 
Mata pamuri basokapura kuã pamumuanukã basarige niro tie ka-

moka basaha.
Tiere sikato basa bauaneriguha nihiyi Bureko basoku, ani sik‰ra 

tie basamorire, wedere h†rere, baserere h† tugeñari basoku nihiyi 
matapura. Tetira atie basare basah†ya kamo baseriburekorire. Tieno 
manirikare no niri bureko kuã basa wiseri tireno niro atie kamoka ba-
saha.

Terobihirõ atie kamoka basaha basa wiseri makañe niro matapu-
ra. Tebihirõ atie kamoka utapinomakãye niku. Simioyayiro wametiro 
Komeña potere.

Kamoka 
Atie niã kamoka butoa basa basara kuã dupo kuã siature. Mata ni-
muatirige nia tiekã.
Kamoka basa basara  
wamopu wamotikia tie kamokare. 

Kamoka Basa, kamoka wamo tire niku
Atiekã basaku wiseri makañera nia, atiere basaki k‰yawi maka-

rana, k‰ sik‰ ponatirare, atie diarige kutadiarige, aña bakare, yo-
soputire waboku h†gu weteruku mena, wemena base diarige upiyo 
kuã tiriwi makañe nihiyu. Sukã kamo numia basegu niña basegu wai 
base ekatigu k‰ baya basakoterige niyu.
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Ikiga
Yarige kameri eka kuã teñarÞ yarige eka tira kuã baso basarige 

niku. Sikatopure Diroa koãpona h†rira yarige basore neenukã wia-
tiya kuã ñekusumuarÞ yai upiri pakarare yarige basora. Biro bihirõ 
atie ikiga hirÞha basa wiseri makañe nia nipetira basoka kuã basare 
Dokapuara, Dasea, Bara, Auhirã nokañera basoka nira basakia atie 
basare. 

Ki, weta, poka, waikura basore niyu sukã, numiã kuã kiruku yare 
buari iñara kamer† baso, teñarÞ baso tih†ya.

Ikiga hauãwu wamotire niku
Hauãpawu nia:
Naikawu
Patupariwu
Hauã yuku sikatore biro  

tih†yi hauãtigu, koberi yoare  
wurire beseneh†yi. Nepotahea,  
wih†yi. Siro nitirÞ kose, nemati,  
bopori iña, wori poah†yi. 

Terotiro kuã basara wamotire nia.
Nokañemena tie worire ñioyi, sikatore warosoã, musã,  

dina wuoyi tiere. Apeye ewa tih†yi. Nokañe wuoh†yi hauãwu  
wori tigu.

Hauãwori wame nia momoro sawiri, kumurõ wori,  
meneaposa babari... tasuadudire hoariwu.

Atie hauãwuri kuokia waikura basora, wai basora,  
kuãteñare yarige ekara. Basayapano kenok‰ siatuyo  
kuokia wi deko.
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Hauãwu bauarige 
Daderi Koamaku tetiro hawãwure kuã basuka baune  

tiriro niku Wakura tero tibauaneha waho†gu, k‰  
basamokarÞ tora kuhã tigu. Tetigu k‰ apisa  
yu basaguda h† basaigu. 

Dokapuara puto heagu dokapuarayemena  
basaigu.

Daseaputo heagu daseayemena basaigu.
Bara puto heagu barayemena basaigu.
Auhirãputo wagu Auhirayemena basaigu.
Teti waruku sikõ numio bua numotigu waipino makõre.
KurÞ suna nirukuigo, ap†pere ñeapareti nihaigo. Teti basaigusa, 

witibasa, sãwa basa, witiwa muawagudura h†gu wagutiasa yuha 
h†gu. Kopeha ñasua timigo kuã muawarira, koya kumurona pikamo-
na basasodea weokohigu kupeha kore.

Kodo koñekoku mena iñanokurukoigosa. Hõ basahomuira 
kuãpeha. Basamuara kuã basara kuorige hauãpawure dudiokoira-
sa. Teti sukã sopeputore ñanukãiro tie hauãpawu. Kuã tepawumena 
wamoti basamori basatiadari sugerore, kuã tetiriro niku Wakuraburo 
Diapasare.
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Hauã w†ratiya. Siro w†arigere nukõya.

W† yapado hoadare kenoya. Musã warosoã dii nia.

Hauã hoaguti, tetigu pep‰ sodeatui wori tiguda h†gu.

Wori tiyapadoi tie hauãre. Momoro sawiri nia.
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Hiã Basa
Puriro piyari siro kuã h†ritono niri, hiarõ sugero,  

hiãbasa basarito waku.
Hiã masã diarige bupotimuatiri diarige  

manibogarito h†ki kutadiarige, wakari, yosoputire,  
warip†ri, añabakore manibogarito h† base tugeñaki.  
Tetigu basegu atie diarigere wanoãki. 

Basoka nipetiro bapoña petikorohãki, umuarÞ, numiarÞ, mama-
rarÞ, wimararÞ, butoare diarige maniboito h† base tugeñaki basoka 
nirokoro.

Peyuru wedekoarigu wasoki heagu hiãbasare basaki, wimakupe 
yuabasa basaki.

Hiã Basa, yuku wamotire niku
Atiere basare niku niña basegu, kamo basegu, yeripona  

basegu, wai base ekagu basare niku, atiekã tõkowiseri makañe-
rã nia. Tie basariwirena wanoãkia diarige, hiãmasãye, kutadiarige, 
warip†ri, añaye, atiere diarige wanoã tikia. Hiarõ sugero nirõtiku  
tetira basera hiãmasã kuã bupopari diarige waboku hirã basekamo-
takia.

Hiã bora wametira nikia bayihamarõ diarige punire tirano  
nikia boramasã. Basoka nira tira, seri tora katiromak‰  
diarigetikorohã siahãkia marinore diarige wanoã tieri. Kuamarã nirati-
kia kuãha.
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Dasia Basa
Atie dasia basa hirÞ basa wiseri makañe niro. Matapura pamuri-

basoka kuã basamuatirige nihiyu. Tetira atie basare basarukuira kuã 
butoapuha, kuã teña heari peyuru titiarã basa eñoira kuãre. Kuã se-
saro nirakã kuã basa tire niro atie dasia basa. 

Atiere basare niku niña basegu, kamo basegu, yeripona basegu, 
waibase ekagu. Tetiro ate wametia tokõwi basamo.

Wai Basa
Wai basa yuku wamo tire niku.
Atie wai basa niku kuma yapare wai tuniadari sugerore añurõ wai 

masã wiserire kenohã, kuãye patuwarire, peyuru, muno, kapi nipetiro 
tiere sowede añurÞ kotoweonukoira. Basokare diarige wari hirã, ma-
riye wiserire wete basehã kuã tinirige niku.

Nokorora basada h† basareno niha atie basaha kumayapa niri 
tunipue sugero. Tebiri uneko sinira kuã basa tireno nia atie basaha.

– Kumayapa niwari, iñagu basegu – h†ki bayare. 
– Wai tunipueri atirotia marire – h†ki.
– Waimasã wianukã muatira tiya, tetira kuã diarigere wanoã, 

opiyokamotã tiro borotia – h†ki suonigurÞ. 
Baya tiere tuogu, wimak‰ nihigu k‰ numiatiri basokore wi-

makorÞ, sinirÞ okoti dupiki, tebiri k‰yawi makararÞ kitiwedemasiõ 
tiki.

Basegu waimasã diare wanoã, diare opiyo, tuniwiserire keno, 
añure patu kuãre eka, añurÞ muno kuarÞ huo, añure kapi tiã tiki ba-
segu kuã waimasãre. Tebiri mari basegu yarige añure seeño tiki ma-
rire diarigewari h†gu.
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Yua Basa
Yua basa umupikõsitiri wamotire niku.
Yua basa niku kuã weseri padeyapado tira basarige  

kuma maniboku hirã atibureko kumanukõko tiri weseri  
kuã paderige h‰adaku hirã kuã basarige niku. Tebiri  
numiarÞ diarige waboku hirã kuãre upiyohã kuã tira  
basarige nih†yu atie Yua basa. Tetiro tie basaku wiseri  
makañe niku atie yuabasa.Yuabasare yapadogu atie  
yuku basare basa dowi yuabasa basayapadogu.

Tiere basagu yuku wamotiki. 
Yuku basa basadari sugerore kuã basere dutiarigu wedere h†ki. 

K‰ wedere h†ritabere yuku apasãti koakuw† basaku k‰ wamotia-
darere. Yuku woritiro k‰ wedere h†ri tabere yukure koakuki.

Yua Basa basarawi
Weseri yapadotoa, diarige wanoare wah†yu.
Tetigu k‰ basegu hih†yi k‰ wimakure bayare, weseri padeya-

pado tia muã. Tetigu mu numiatigore okotidupi tiya h†gu  
basegu. 
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Yoariwa makawi basariwi. Atiwipu basoka neakumuya basa-
da hirã, basamor† tuoñere burekori (Kumari,  2000)

Tehiri tuogu baya peyuru dutih†yi k‰ numore, tebiri k‰yawi 
makarare kitiwedemasiõ tih†yi.

Atiwinore basakuwi hih†ya, diare wanoa, diare opiyo, kumã wio 
bureko keno tiriwi wah†yu.

Yuabasare basah†yi kuma wionebasagu tia higu. Burekori keno-
gu tigu kuma warõ higu.

Karoa yaiwa kuã witõ, mapoa boporikumã niro.
Bupo yaiware kuma wasoneko kuma wiyonukorÞ niro atie Yuaba-

sa.
Weseri padeyapadora kuã wiseriti basamoritire niro.

14-08-2000 Ati burekore 
basuka hea nukarira niwa 
ati makareâ Yoariware: pau 
nirira niwã, Pikorõaburo 
makarã, Yaiñiriya makarã, 
unekumuña makarã, Bue-
pesariburo makarã nirira 
niwã.  Basariwipu neanuwã 
basuka.

15-08-2000 Tiburekore basawi Atuni Buepesariburo makã Umuã Basare. Dui 
basawi. Aperã peha, kuã bayaroa basara, wamotire wori tikotera niwa kuã doka-
puara nipetira. Añuro usenirÞ na padewa ania dokapuara Utãpinopona...
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22-08-2000 Ñamika diaro nir† wete base 
nukaw† sa, usã ñek‰ Domigu k‰mena 
mak‰ Gara mena. Tie kuã base tiritabe basa 
koteaw† sukã. Mige k‰ mak‰ Maduna. 
Ñasã darore basaw†. Kusarito niri oko usoti 
wakarã heaw‰ usã umuã nipetira kapi sinia-
da hirã. Nokañera waw‰ ñamikareha.

16-08-2000 Tiburekore na Mige Unekumuña makã emuheaw†  kuãya makapu 
tero biaw‰to h† wedegu wagu basukare. Buepesariburopu hearigu niw† Atu-
nihã, hawuã yuku sãgu Dui mena.

17-08-2000 Usã ñek‰ Domigu, 
Gara baserira niwã muno. Diarige 
wanoãrã. Atuni basawi sukã ñasã 
basa pesare pesah†gu. Gire mena 
bureko basawa sa dupoti basawa. 
Mapoatibare niw‰ puatiba ano 
makatiba Buepesariburo makatiba 
niw‰. Tie tibari webate k‰ poasia-
wa kuã basadara. Noã basadugara 
poasiara atiya hiw† Atuni, Ikigare 
basawi...



3   APEYE
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Wedemasiorõ

Atie apeye bayaye waikoar† k‰ya uputi pose nirõtiku, terora 
k‰ya katiro makañe nirotia sukã atie apeye.
Baya basa wiseritigu, apeyere apeyetiki k‰yawi makarã mena. 
Apeyetiarigu betiki sukã yabuarÞ hig‰, suriari hig‰. Meõsura 
apeyetire niku atie apeye.
Sikatopure atie basamor† mena kuã betoapu iñabauanerige ni-
rotia. Wiseri makañerã niã atiekã, wimaku kuorigu parami kuoki 
tiere. Utapinopona sikato pamumuanukarã to Sunapoeapure, 
apeye tiba sikatibara nih†yu mena. Utapinomak‰ pamuri ba-
soku k‰ ponarÞ apeye dikawoh†yi sugegure sika tiba, baire 
apetiba. Puatiba apeye tibare wah†yu sikatopure. Tosiropure 
apeye pakenorÞ iñak‰ tihirã bayaroa nirãkorõ apeye kuori ba-
soka wah†ya.
Apeye hirerÞ kuã wimakarã apeyeti tirere hoare niã atiputire, 
tetira muã buere basoka wakuña tiere iñarã. Niku, iñanerigep‰, 
woritirigep‰ atiputipure.

mapoa tiba
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Mapoa  tiba
Utapinomak‰ katiri tõko tiba niku. K‰ katiri waikoãr† niku. Atie 

nipetiro katiro kuogu niki k‰ Utapinomak‰.
K‰ baya k‰ya mapoa tibare iñanunuse, k‰yawi doka yoki, ba-

sariwipu. 
Basawiari bota putore yusaku mapoatiba, titiba dokare yosaku 

yukubesugu, puabeto mis†betori ti kuã susã yoarigu.
Nirõmakã tiba niku mapoa tiba, matapura Utapinomak‰ apeye 

bokañe basawiseriti, k‰ timuatiri tiba niku.
Mapoa tibare tira pep‰ paka wametiremena tira. Ati ditareha ma-

niero tieno, niero hõpu Komeña, Waiya wametirepure.
Utãpinomak‰ya apeye tiba niku ati mapoa tiba nipetire sañariti-

ba niku:
wanopi sibo (witõ umupikõ sitiri)
umupikõ sitiri
mapoa puaka añurÞ kari (kamotira kuã pesarige niro)
yuyuri sitiri
moakasero
mapoa pua ka, mapoa peyuru sini bureko basawiseritiri kuã pe-
sare niku
moakasero
mapoa itiaka
mapikor†
witõyuku
uka
emoapoañapor†
dikayosaripa
poasiaridari
yekaseri

mapoaka

koãdukari

uka

yekaseri

emoapoañapor†

mapikor†

witõyuku

wediro
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Bayaroa basara apeyeti kuã tire nia
Atitopure bayaroa wasonukahea  

tih†ra tiere kuã nemuanukã apeyetiya.
Kuã basari sirore tie mapoare  

muip‰ asiropu bopohã iñanuõya titiba,  
mapoa tibapu. Biro ti iñanuoh†rã  
kuã bayaroa apeyeti tiya basadara.

Añuro iñanuo yokia mapoa tibare  
basariwipu.

Mapoa tiba kiti 
Sikatopurame Utapinomak‰ kuotah†yi mapoatiba, titibare k‰ye 

apeye nirokoro sesã, apeye timuatirukuh†yi pamuriwiseri wameti-
rekañe sanukahea apeyeti basamuatih†yi. Tero bimuatira sikatore 
wai masã nih†ya boroka manukahea timuati tirihiyamena bauera 
nihãhiya. 

Tero timuati heah†yi sa Sonapoeapu, tore k‰ Utapinomak‰ 
pamunuka manukah†yi, k‰ya pona makarana, k‰ya yukubesugu 
nokañe k‰ kuoremena nemanukah†yi, k‰ utapinomakuye nih†ro 
mapoatiba utã asipõatiba nih†yumena sikatopure. 

Siro sa titibare iñaku tih†ya atiburekori mar† iñarerÞ. Tebiri sukã, 
sikatibara kuorukuira tiemena, siro aperãre kuãye apeyena yaiga, 
weñarisitia, tiemena wasorukuira mapoa tebiri uka atiera nemoma-

puaniña yapare koãdukari
weru weru hirÞ koar† sañairo
wediro
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niato h† wasorukuira.
Kuã tero tiri titiba sikatiba nih†ro apeye dadahõiro, to tero biri 

iñara apetiba tira sukã, to sa puatiba wairo, sikatiba mapoa, uka, 
witõ, mapikõ, yekaseri sañaritiba niro. Apetibape emopoañapor†, 
koã dukari (weñarige, kamõka) dikayusarepa sañar† tiba niro. Tiere 
apeyetirukuira. 

Teti anõ Bupiriya Boadikatiriya tore niku Bupirika, to nira 
batah†ya kuã, tero bira apeye batoh†ya. Kuã sugegu sikatiba kua-
rÞ tiko, sikatiba kurÞ pota tiro. Aperã atirih†ya topura potah†ya kuã 
nihiya Beroa sugera nia hirã. K‰ bai Poani kamebuatigu k‰ baira-
na, k‰aka sika tiba netira. Titibado niro kuã basara apeyetiritiba. 

Teti ano Wakuma pito buanuka nirukuira. To nira basoka bataira. 
K‰ bairape hõsotoapu emuwaira anõ Kumateñaroburo Pinokoariro 
wametiro nirukuira k‰ wametih†yi Yukuroyai. Kuã tero biri iñagu kuã 
sow‰ Poani mapoa kuarÞ batoigu sukã k‰ bairare. Biro tirukuira 
kuã sow‰sumuaye buku tibana potaira. Mata kuã hõpu atira kuori-
tiba. K‰ baira pere mama tiba kuã tiritiba tikoigu. Ti mapoatiba tira 
pepakana tirukuira kuã butoa puha, tie tira nih†ra tirukuira. 

Atito makarapuhasa titiba tirere masiriera, tetira aperarÞ noa ti-
tiba menir† basokare tidupirukuira. Kuã yapado wiyara heari yaiga, 
kamoka, weñarige wasorukuira titiba wapare. Biro kuã tire niero atie 
mapoa tibari apeye kuã iñanuo tire. Tebiri sukã aperã tiya nekerime-
na tiere patane, dire ne, nokoro yoaritiba boa yu h† tikia. Noa meni-
guno tiki tikorokarÞ. K‰ye pesarige, dase sibo yoare dari, umupikõ 
sitiari dari sãguda h†gu tiki tikorore. Apeyereha sukã uka mapoa ne-
momanisañua tiere netiya kuã h†ri tuora sesã ware niro tikoro. Tero 
tira tikorore suoya nekorotiba.
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Mapoa  usã  ñek‰pu  k‰  kuorige
Gire k‰ h†rige: yu masarÞ burekorire yu ñeku Poani kuo apeye-

tirukuwi nirukuwu pua tiba mapoa tibari.
Mapoa sesaro sañari tiba apetiba pesarige emoãpoa ñapor†, poa 

siarÞ, umu pikõ sitiari, ñama koar†, koãdukari niri tiba sika tiba niwu.
Ati tibare yu bugu Yusenigu duarigu niwi k‰ ñenomena wasoriro-

reha masiriga, k‰ nokañe mapoa wesãrirokarÞ mas†riga.
Tetiro tie mapoa tibapure dusariro niwu puakara bapari pesare yu 

masãri siropure, yu iñarigere h†a.
Tetigu yu masãbaua tiere dusarigere basaperukuwu Imidio mena, 

teti tiere botikuhawu, tebimipakari añuhamiwu pero.
Kanu sañurõ petiriro niw‰ yu warukugu warisiro. Te apeyeti tirigu 

iñanunuse bopo tiririgu niw† tiere mapoare. Tero tirigu niw† baya ti-
bureko nigu.

Te biri iña tih†gu yu sukã sa†ro boku h† saigu heawu tie weñari-
ge mena wasowu, puasitiamena wasowu.

Tero tiro yu tetirigegã nia sa.
Tie mena makañe niriro niwu, emoapoa ñapor†, dika yosarepa, 

yaipa, yekaseri, uka, koãdukari, poasiaredari, kamoka, wedikaseri 
niku.

Mapoa pesare, baya mapoa pesagu
Umupikõ Sitia
Ati sitia nia umupikõ sitia, tetira ti sitiare wamotiya, yua basa ba-

sara terobiri suti basa basara wamotiya. Yua basare basah†ya kuma 
wioneko basagu tia h†gu, wesere padeyapadora kuã wiseriti basa-
moritire niro.

Tetira tisitiare tiada h†ra biro wametira umua poa nehira tiya umu 
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ñigu, kipu umu, terobiri ñami umu ania poa nehira yoya. Tero biri 
sik‰ umu poa sika umupikõ sitia witia. Umupikõ sitia siature koahã 
ñamakoã weru-weru... hir† koã nia.

Umua wame:
Umu n†gu
Kipu umu
Ñami umu
Umu butigu

Yuyuri Sitia
Yuyuri sitiare suara suaya yodari mena, tetira biro wametire yo-

darimena suaya waipuyo, tero biri yo sumere. Tie betori kenorapeha 
pomeripi beto poada beto keno tihirã tie betoripusua wesodeaya.

Yuyuri sitiare witõ tuadahirã nokañeraye witõ mena busatiya ka-
paku witõ, wanop† witõ, yuka butigu witõ, bayihamaroreha eyoro 
witõ mena tira.

Tetira dikayora tiyasa umu ñigu pikõ, umu kip‰tigu pikõ, umu bu-
tigu pikõ, aniaye pikõ mena dikayoya.

Tetira sukã ano pero kiti wedekoa. 
Sikato yuyurida tibauaneada hirã biro tira ania Diroa Koapona ya-

rige basoada hirã kuã suari sitia niro, tetira tisitia menarã oputi taye. 
Diarige tukamota up†yonukõ h† tiri sitia niro.

Yuyuri sitiare wamotiya Ikiga yuyubasawo basara,  
tetira kuã ikiga basari burekore diarige wanoarã ania  
Diroa Koapona tiriro birora. 

Kuãya wire oputi taye diarige tukamota wanoa ti,  
peyuru sini basawi tikia atieburekoripukarÞ.
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Mapoa 
Mapoa yora biro nukãhiya sikatore.
Sotoape yonukã diatih†ya.
Tero tira kuã diamaku wurikero makañere diamaku niñape  

yoh†ya.
Akuniña wurikero makañere akuniñape yoh†ya.
Tie mapoa wametih†yu poanutu.
Teroti yodiara yoh†ya dekore mapoa dirotiañure poarimena, ti 

sope wametiku mapoa sope, mapikõ yapare widetah†ya dip† asoyo-
aripimena tore yoada hirã.

Mapoa sope niridare yoh†ya sukã dase sibo niridamena. Tida-
dokare tuh†ya sa witõda, tida wametiku witõkumu. Wanop† sibona 
kuã duduarida.

Mapoa yorikasero niku ñokamena hoÞ kuã paturikasero. 
Pesara kuã siarida niku poasiarida biro baurida ñokãda ake, 

segu, menesioro, awuawu poarina kuã biorida niku tidari poasiadari. 
Upewide poa tu tubiatiãhiya. Yapado petiri iña weriwasõ tutuari wasõ 
yapa siatutu pabateh†ya ñeriarige poari koarõ hirã.

Sikada nirõ peridaña nihiyu itiada kuã bapo tubiori paisañurida 
wah†yu tida poasiarida.

Mapoa tira biro tira.
Sikatore ma ekakia, siro kuã butoa niri iña kuã keripumakañe po-

arire teira. 
Teadari sugerore biro tira: turo omawu eñoaw‰ neterõ, amabua 

kuã nimamena tie poa witire koperire sãira, tie poa boarõ hirã.
Kuã tetiri añure wah†yu mar† atiburekori iñarÞ.
Tetitoa tekaserire suaira ñokadari hoÞarigemena. Tetiyapano yoi-

rasa mapoa yora.
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Tie mapoa sik‰yeme niku, kuã nikia: Utãma, Yapima, Busema, 
Wamutama, Senama, Nit†ma.

Utãmaye busemaye añurÞ poa niro. Yapimaye yudure poari nihi-
ro. Wamutama, senama aniaye niro poa añurÞ mapoa yoada hirã 
kuã tiere.

Utãma utãgupu basuka bauigu, Pasa wametiriyapu niro tigu utã-
gu. Yapima utãgu yapigure basoka bauigu, Pasapurena  
niro tigu utãgu. Busema yukupatirimaku nigu k‰ha. Terotigu bu-
seyukuri kope keno ponatigu. Senama senapurimaku utagurÞ ba-
soka bauigu.

Mapikõ
MapikorÞ tira biro tih†ya.
Sikatore kenoh†ya waikura koarÞ. Keoro nirikoã kenotoa, ti ma-

pikõ koã kopere sunukõ, upewiderida mena duduadiyoh†ya, tuapa-
nukoãdarore asoyoahã tih†ya. Tetiyapado tipikõ yapare  
sika poa yepoare dekomena yiga, siatutuh†ya, butiro  
dirotiañuro bauarõ hirã.  
Tero kuã tirirore nukõkia  
ukaro dokagã basara  
pesada hirã.
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Witõgu
Atigu witõgu tiada hirã nokañera wuraye mena tira, tie witõ mena 

nokañeraye neira eyoro paigukaye, yuka butiguye, yuka butiride-
rerokaye, ka pakaraye, aniayere neira witõ nerã. Tero biri sukã tigu 
yapa tuada h†ra neira dase sibo, dia wanopi wamua makañe, umu-
pikõ neira sa.

Tero biri tigu putore, dia wanop† wamuamakañe añurõ ñirÞ 
asiyare nÞ poarire tuira, añurõ ñir† sitia bauarõ h†ra. Atiere  
duduada hirã neira sukã hoada deko makãda, tie poari duduada  
hirã tira yodare hoÞira peridagã, hoÞtanukõ upemena  
wewideirasa, tero tiaridapumena duduirasa atie umupikorÞ,  
dase sibore, witõre duduairasa, tida hoadupure. Kuã tigu  
witõgurÞ nukoãdarore doeira segu koã añurõ asiyori waka tih†ra. 

Biroti tira  ti witõgu tira.

Uka
Uka niku ye pikomakañe.
Atie ukare nukoãda h†ra biro tinukãhiya sikatore.
Wukature nera wa, potahea mutõ, dine tih†ya.  

Dinetoa bapo tupe mopoteoh†ya puap†do. 
Mopoteoarige watoare nukoh†ya tie ukare. Tero  

tiada h†ra wukatupire nukõ, pasuamuah†ya awuawu yaipoa-
dari poasiarigedari birobire darina.

Tetitoa tuh†ya sa wanopi witõ, wanopi sibo, tiere titoa  
dupoh†ya sa. Dupotoa ñokada yoh†ya sukã yepoa mereã  
bauro bauarõ hirã. Tuapari wakare tih†ya watap† pedeari  
waka. 

ukaro nia   
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Dikayosariga
Dikayosariga yodana, poasiaridana tih†ya ti betore.  

Aperã yodana, akepoa, emopoa yoda hoÞ tih†rã wediyo  
h†ya. 

Tibeto doka yai betaga yoh†ya, aperã betaga  
pairigakana tih†ya.

Tiga dokare dase sibo, umu pikori yoh†ya, atiena  
kuã tiriga nia dikayosariga.

Basarapudo dikayosa tigare.

Yekasero
Yekasero niku yeare siã kuã kuãye wurikerire  

nerige. Tiere nera buri paneh†ya. Panenetoa,  
bopoh†ya muip‰ asiropu bopoarõ hirã. Bopori  
iña iñaneohah†ya mapoa tibapu. Basaribureko  
niri omah†ya sukuberupu apeyetira. 

Emõpoa ñapõ
Emõpoa ñapõ tira nokañerã akeaye poa tekia pikõdukari, auawu, 

mene sioro butigu, emõ butigu, akeposu, segu butigu aniayere poare 
tekia. 

KuarÞ poateada h†ra biro tikia. Pekame huã wada añurõ  
niarigu wadapetihã poa tekia sa. Tero tiri k‰ye poa pado niku,  
sikurÞ keoro sikabura witiro, tero tiro puaraye sika ñapõ pose  
witiro tiro. TiñaporÞ tiada h†ra sugerore mena, ñokada  
hoÞsugekia yoarida, tie poarikarÞ pipusã tih†ra pumer†piga  
mena putÞki, k‰ tero (añurÞ) tiri añurÞ pupiku añurÞ  
busari waku.
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Poa siarida ania waikura poana biokia  

tiedari tira segu poa, pikoturu, menesiora butira,  
wisoãwu nokañera waikura poana, atida poasiarida  
wametiridare tira bioiro.

Sikatopure mena butoapu yoatierida tih†ra kuaya poare seneo 
tihirõ siaira tero kuã tirida nihirõ poasiarida suoira.

Biro kuã tirida nihirõ poasiarida wametiro. Atida poasiarida 
apeyena bapatinukahea tirida niro tiku basara kuã hokerÞ duduarida 
niro tiku.

Tero titoara sa ñokada kuã hoÞridapu, puada tuperida dekore 
sakiapoa ti toa biadiyokia, nokãdukara keoro biori tihiro h†  
timuakia.

Kuã biari ñañari nurÞda wa tihirõ wedionukãku tiepoarire. Siro  
ti emopoañapõdare wamo dika tupero mena (bapo) kumurõ heatu-
sañuriri kumurõ mena bapari tiri betoaira. Betoanukõ, tibeto dekore 
siaira sa, ñokãda hoÞarida upemena, upe widearida  
añurida ti, añuro wediyoira sa. 

Kuã sa koãduka sotoare niro keoro pasãdiokuira sa. Kuã tero pa-
sadio kori yosarosa añurÞ ñapori wairo sa, biro tirige nihirõ  
añure wairo. Kuã basa bureko nir† yosarige nihirõ tero añure  
seperi wairo sa. Biro ti tih†ra kio†ra emopoañapore.

Nokorora nia.
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Wediro
Wediro bauarige kiti
Tero tiro tie wedi basoka bauah†yu Okodiawire.  

Tiere tibauaneh†ya dokapuara kuã mena nih†ya bupua.  
Wai Deyu tibauanedutih†yi bupure k‰ bupu biro h†hiyi  
derope tiro bomito yure h†hiyi yagemutorarõ boite yure  
h†gu. Tero h† yage mutoa†gu mutãbatehoiro siro sukã,  
derope tiro bomi h†gu. Tero h†toa nip† mena tanaegu  
sukã.

Siro ya yukudukapu ñokadare ho†gu duduah†gu  
paboigu. Pabotoa tiere nebua diapu pasoegu. Tie use meniregã wari 
iña negu sukã. Tero tiyapano bopoegu sukã utãparopu. Bopoyapano 
tunuÞgu bupu tunuata nemawa wiyaigu, k‰ wiyari h†gu Wai Deyu 
nokañegã tiya h†gume dutiawu yuha murÞ h†gu pe kaseri dutiawu 
yuha murÞ h†gu.

K‰ peha peri tonoagã ti nemawaigu k‰ Wai Deyu peha k‰ bu-
pure paha†gusa. K‰ userore k‰ bupuye upire papesaha†gu. Tero-
tiri iña wahoegu. K‰ bupu warisirosa weyomigu dadahoerõ yoredari 
puakasero wori timigu mena, to dadari iña k‰ bupure suogu waigu 
k‰ suogu heari hau h† atigu.

Yu keoro timipakari yure pawu muhã h†gu. Terora tia-
rigu niawu yu h†gu. Tero h† yori siro heahoera sukã tiere 
kenokuegu k‰ bupuye upire kenodugagu timigu kenohea-
riro sa k‰ Daderi Koamaku. Tero tiriatã añure upi kuoboi-
gu bupu. K‰ tero tirigu nihigu tero bigu kuã wedi boporiro 
niku utãparo. Wediyare boroka koãku wedikaseri tie wedi-
re puakaserora hoamigu k‰ masirõ iñak‰ tih†gu hoarõ 
h†gu. Tero timigu siro heagu hoapetigusa. Tiere hoagura 
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wametuigu tie wedidarire boteap‰ wedida, niti wedida. Atie nia we-
didari wame wediya niku Okodiawi puto kuã okomuku kose kuã tirira 
toha.

Weditutura makãwi Koãmaku  
Yukurore iñabaunebasah†yi.

Wediro tire kiti 
Tidari niku boteap‰ wedida, nit† wedida, warosoã wedida, pasi 

wedida, potoro wedida. Wedidari nimasiropereha puadara niro: bote-
ap‰ wedida, nit† wedida.

Sikatore ketikuko, siro pata, keoko, pane, siro doa, yage, kumu-
sotoa pabo, bopore niku howõ sotoa.

Bopori iña wori tire niku tatawasõdi, musã,  
warosoã wuo tih†gu.

Nokorõ tire niku wedi hoagu: momoroã  
sawiri, kumurõ tiro hoariro niku.

Tetira tie apeyere kenosãkia mapoatibapu.  
Tie nirekorõ bopokia muip‰ asiropu.

Betira numia nir† wapa iñahaku tie wedi  
asiropu bopori yusuropu niro opakori wahairo.  
Mama basara yosaya manire nimipakaro.

***
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Yaiga
Sikatore yaiga kenoada h†ra yai utã komea katuamena 

beneh†ya. 
Tie utã yai niku Miñoa pitoparõ sikayagã tiya wametiku Yaiya, 

to bene tihirã kenorukuh†ya tie yaigare. Beyapano topura ti yai-
ga menarã patekenoha yapanõ utãparo ukuerasa. Titoa yai 
ñemep‰rimena watekenoha kuã tiri añuro sipiañure putaero, todo 
yoaro makarã hea benerikuira yaiga nerã, neputawa kuãye makaripu 
sanerikuira. 

Kuã saneadarore pekame huã, moã perogã peo saneira sa howõ 
makaruku wakari mena saeira atie yaiga kuã hirÞre. Howõ wakari 
menado saner† sawaero, pekasãye kome wakarimena pureha wari-
ro, atie yaiga padere duiritabe tiguye niku, atie padere peaniku. 

Bayitiegureha sikakuma waku, bayitigunorÞ pua muip‰ waku. 
Saneyapadora piõta dare amare waku, tie piotare wametiku. 

Omã wori duka, wai une wori duka.
Atieha ano nirÞ nia kirika peri kuã hirÞ anoreha maniku, Doseya-

pu niku utag‰ bupurigu wametirigu putopu nekia piõtada hirã.
Nokañe yo wametiremena piõ busakia, sumere yo tie keri yoasia-

tiere, waipu yo niku tie keri yoare. 
Tetiro biro bayire nihirõ ati yaiga wapaka  

nirukuiro tero pade bayira basara busah†ya  
bayaroa. Tero tiro Miñoapito parõ niriya todo  
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Yaiupiserõ, busarida, busariserõ
Yaiupiserõ niku busariserõ ñake pakamena kuã piorida.  

Tidare piora biro ti pioh†ya, dekore ñake piotih†ya. Tetitoa  
puaniña wesa pioh†ya yaiupire diamakupe sika akuniñape  
sika. Tetitoara ñakedo pioh†ya puaniña wesapura. Puada niri  
busakia baya k‰ suobasaguna. Sikada niri sik‰ra busaki.  
Tie kuã busari iñagu hirÞ niku ini puara niya suobasara  
hirÞ niku.

Koã Duka
Ati koã duka basuka bauari dukame niku.
Yaiwa soarã, dodora koar† kuã nerige niku dika  

makã koar†, usebeto makã koar†. 
Netoa doa, puaniña wide keno kai suwekia watap†, ikip† tie peri-

rÞ añurÞ wakari kenõ wideyudua suwekia sa.
Ati koã duka manirõ uka keoro nukuriku uka tuñearõ hirã tikoarÞ 

siatutukia. 
Tikoãpura emoañapõ yokia. Tikoakã nirõ makãkoã nirõ tiku. 

Yutakasero
Sikatore yore werenukaira. 
Siro nebuawa diapu paweira sukã añuro butire waro hirã, nemati 

puaponado bapokiasa. 
Tie bopori iña hoÞnukakia heatuarida perigasañuro. Tiyapado 

sua wediyo nukaera tie kumururÞ, tetiro puarido wediyokia sika ku-
murÞ sua kutukia, sua kame putawa tikia bapori kumuri putogarÞ 
kuã piodare koperi duikio kuã suadare darigerÞ puadado bapoyokia-
sa ti suanuka sewaso diwakia añuri kumu wayiokamota usenunua 
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betoadupo tiawakia usenunua tiawarara  
betoadupo wori titukia ti yutakaseropure. 

Tie wori wametiku biadupuri sokorõ  
wori, wat† usepekuri, ikikeri, netoã, ñasa  
wori atie niku tikaseropure, sokorõ wori  
niero añure baunetonere.  

Suayapado añurõ tuã puanukoheiro,  
terotiri añuro tutuañuri kasero tuapunukaheaku  
kuã numia iñomasikia nokorora headaku h† suakia yutakasero.

Suaro yapano tikaseropura ewa bolia anurõ wori bauañurõ baua-
rõ hirã. Tie padebayigono puabureko, itiabureko peotikohãkia, sika-
muip‰ padekia sukã atie yutakasero padere, umuã padereme niero.

Ano nia yutakasero, butoa 
numia kuã suariro, kuã 
manusumuãre basara kuã 
wesãriro.

Asipoã Pir†
Atie asipoã pir† mata pamur† basoka mena nimuatirige niero. 
Tie wame tiero: siopir† sikato nirige niero, pua pirã niro puara 

boyaroa yosaira.
Kuã tie asipoapir† yosari kapi baumuatiro, puru, puru, busumu-

atiro. Tiepure iñaku Maduka k‰ poka uteña h†gu, k‰ kur† kataro 
asipoã katarore pata neira.

Kuã kañe Bara, Dokapuara kuorado nirasa.
Tiere añure petoriga tiada hirã sumedari duduaera,  

buerip† yapare papetoira, ape niña pekarÞ terora,  
biro kuã tiarige niero tie asipoã pir†. 
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Kamoka
KamokarÞ sã iñanuki wasogu paturipopu. 
Weñarige sañaku pipu, tipi wametia weñarigepi. 
Pesarige, tuasarÞdari, dase sibodari mereã sañairo nekeri tibare.
Yukubesugu mapoa tiba mena bapatiku.
Basara kuã apeyetire niku tie kamoka.
KamokarÞ yora biro tih†ya atieburekori kare sikato kuã timuatiriro 

birora tikia sukã.
Sikatore buri suah†ya ti kaserore ti kasero wametiku kamokase-

ro.
Suayapado yokia kamokarÞ sa.
Kuã yoadarisugerore wanoaha tikiamena usesã aña bakorihirã. 

UsesarÞ  kua niku tie kamoka yori, katiromaku aña bako diareno 
niku. Aña k‰ dupura niharõ tiro tie kamoka. Tie kaseripekã kuã aña-
ra nihagu tigu. Basara siatukia tida kamokadare aña yagaputo. Nikã 
nituorore.

kamoka

mapoa tiba

dikayosariga

ñama koã
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Weñarida

Weñarige kiti 
Tie weñarige tiada h†ra neniroarÞ siãrukuh†ya, biro tih†ya neni-

roã upi neada h†ra boapito siÞra, biro tiera sikatore sani sa†ra oko 
muatiro heatuaro, bayire yukudo tira. 

Weñarige nokãñe niku, yaiwa upi, yesea upi, niku sukã neniroã  
upi wusaku, yeseburoa upi.
Yaiwa upi nokañe niku: yaidodogu upi, hop‰yai upi;  
dodogu paiguka upi; yaisoãgu upi; neniroã upi; eñoyaiwa upi. 

Kuã besu deadare soperire añure soperigã kenoira, kenotoa 
boso siãra wa, doa, doatoa bayiro pekame hurimepu posoera sõõ 
hir†. Tero warira guru busuiro. Ñamikamena winotimuatiro yuku 
dukari ñabuatiro, naikumur† mena atirasa diapere dasia, apuã, wai 
kuarã neniroa posa muati hirã, burustoa pere yukudupuri waikurarã 
posahera. Pau siÞra metaragã, pakaratõ. Siãtoa doakoro potoko†ra.

KuarÞ patairasa koã dukari nera, dika makañere neira.  
Upi neada hirã doira. Doa kadari iña ne, bopo  
siro saneira. Sanetoa yoda peridagã hoÞ piõira.  
Piõtoa p‰dupoduna, waikura poari mena  
duduatiÞra. Tiere yapado basakia sa basawipu. 

Biro ti neh†ra apeyeti tirukuh†ya atie  
weñarigere. 

Weñarige nia atie kuã butoa mamara basara kuã kuore 
nia.
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Pesari beto
Peyuru sinir† bureko perurige putira, basa bureko  

basa dikatira pesakia atiere pesarigere.
Pesari betori kuã basa dikatira pesaya. 
Dirokoamaku basagu pesabauaneh†yi.
Pesarige betori tira nokañe pe mena tikia pep‰,  

pepaka.
Sikatore makaruku tie niropu nera wakia. Siro doa,  

doatoa muip‰ asiropu bopo tikia bopoañure waro hirã.
Siro dip† peripiganã apetore dupotarip†mena metã  

darigã ti tihiarã suakia. Baparipur† mena sika pesari beto witiku.
Nokañe pe wametire wori suakia pesarige betorire suara.
Mekasia mar† wori
Mapaku wasupuri wori
Mip†ke wori
Hiã wori
Tukuri 

Yu  ñek‰ye  weñarige  kiti (Gire)
Yu ñek‰ye weñarige nirige niriro niwu puamokañe,  

dupori petiro ap†ya wamo puaga penipeare dari.
Tiere yu paku pua sitia duarigu niw† barayure,  

yukusoro bogu, tebiri yure paiayo saiwõ sukã sika  
sitia, ko wapatiwo yure buri nirÞga yarigegã.

Tebiri sukã yu duawu pua sitia, tiere yu wasowu mapoa mena pu-
aka bapari pesare, tero tiro dusamena puamokañe sika dupo puaga 
peare dari.
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Tebiri sukã pesariro kumurÞ poada mena tikia peridagã pedehirã. 
Apeye niku kuã tireno sukã emoãda, moãda.

SotoapekarÞ poadara tikia metãdarigã pedehirã.
Tiere iñari añure bauaro hirã nokañera minipona poa nukõkia 

umupikõ, ma pikõ deko nukõkia, atiereha yepoakarÞ nukohãkia, te-
biri wekopikor†, nokañera minipona poa nukõkia pesarigere. 

Apeye pesarige añuro butire nimiwurã. Tieha añuro doa hoÞri 
tuaro manirõ ti kuã tirige nihirõ tero biwu. Tero biri metadarigã widea-
rige añuro bauku. 

Añuro iñanunuseatã yoari niku.

Pep‰na kuã suarige betori nia.
Peyua wori suariro.
Pepaka pep‰paka mena suarige.
Poada susãriro.
Dase siboda tuãsãriro.
Umupikõda tuãsãriro.



4   BASA MINIA
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Wedemasiorõ

Kupedere, tororiwu putire, ñamakoã putire, s‰ putire, weru 
weru hirÞ koã putire, ñamadupua putire nih†yu basawire, ma-
sãkurawire kapi bauro watoa busu okayeku. Tebireno basamõ 
warige niku sikatopura. Tero bih†rõ kapi nimarõ watoare añurõ 
basamoti okayeh†yu, atie basaminiã. Wiseri makañerã niku 
tiekã. Atiputire tiere wariti tie kitire hoa tire niw‰. Buera wimarã 
woritiwa, butoa masir† basoka wedekowa, kuã wedekori hoawa. 
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Mamara perurige putira 
tiya. Peyuru sini, perurige 
putiwianuka tiya, kuã dupo-
tiri yobasaya kuã numia.

Basa minia
Atie basa minia niro sikatopure, Diawi – Okodiawire Utapinopona 

kapi sini basa iñakotoweo tira, kapi bauritabe masãkura basamo wa-
toa, basa minia basamo okaye tiarõ hirã. Tetiro kapi bauritabe basa 
okayeku kuwuare, ñama dupua putire, s‰putire, ñamakoã putire, 
yai koã putire, pamodupua putire, ñama usebeto koã (weru weru hiri-
koã) putire, tebiri numia buire okayeku.

Tie kapi bauritabere tero okayearõ hirã kuã Utapinopona iñakoto-
weonukõ miniawasonukoira to Okodiawire.

Atie kapi mamo besegu k‰ base mamorige niku atie k‰ woriha. 
Tetigu k‰ kapi bauro watoapure k‰ mamorige nih†ro añuro bauro 
tiku tie k‰ wori.

K‰ kapi bauro watoapure busugu tiki, peru, peru, peru, busuki. 
K‰ siromena busuigu sukã ñama soãgu dupua. Ti dupua sirore bu-
suku ñama soãgu koã, tikoã sirore busuku torõriwu, atiwu torõriwura 
nunuku sa.

Sikato kapi baukutumuatiro basamo sonekogu tigu, kapi bau-
ropure tupupiosonekoigu. Kapi bauro wadarore wisotoapu kapi siti 
depeori oko biro sa waku, oko me niku tiropeha, kapi baurowatoapu 
k‰ iñari tero warobiro busuku okayeku.
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Perurige babari
Atie nia perurige basawimena makañe mata nimuatirige.
Tie niku osokoãr† tetiro usesãrikua niku. 
Tie wametiku: perurige usemenirÞ numio koar†, perurige  

usebetire (umu koar†), wekã pakatõ, ñekãku yudure taro sewo 
nokãñera niku.

Tie tira kuã butoapuha tere ne, wide, putirukuh†ya, peyuru sinira 
yukurika basora basariwi nir†.

Puti useni numia yobasaruku h†ya tiatopure.

Atiburukopure wasonukarano, noa tiere putirano biroti putikia.
Numia pabuare opababari dupotire biaru dupore numia susuare. 

Atiere puti usenikia peyuru sinirã.
Tero tira biaru wamepeo putiya.

Peruriro nia basawiseri putiro.
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Perurige niadare biro nukumuatih†yu
Tero tigu nigu sik‰, k‰ wametigu Osoyai, yukupatiri maku, wai-

masu nigu. Yaiwa witõ winirira kuã iñaria basoka nihagu tigu. Biro 
yaiwa niera kuã iñaripereha buri nigu bauh†gu, k‰ bayio tigu sikõ 
wimagõ, kokã osoayora nigo, k‰ tiro birora.

Sika bureko wese waigo k‰ osoyaimena nigora nigo, kokã sika-
wi makarã nira tira kuã. Muip‰ k‰ bayiro asiri iña h†go osoayore,  
– WimagorÞ nehoaya – h†go yuku doka yusurope. K‰ tero h†ri tuo 
nehoanuhea tiririgo, tero tigora ko wimagorÞ dupu makakope ma-
sãkopere patorea up‰wekohigo ko dupubatire yago. Ko teti tiarisi-
rore saiñamamigo ko pako nirigo peha, – No kuari mu yu makorÞ? 
– himigo; wedemasirigo ko peha. 

Tero kore saiñatoa peka seigosa wimagõ wapare kore soegoda 
higõ. Tie pekare seyo, pipu sesã neosa potahoigo wipu. Peka oma-
potahea pekame dioigo. Diotoa kore ñee pabutua koasoeh†go kata-
ro pekamepu. Ko tero tiri huigo. Ko h‰ri koya kapea bupukutu witia-
riro Osoyai k‰ bia widuiropu ñasairo tikapea k‰ bia wiri petoropu. 

Ti kapea to tero wari iñagu masih†gume, Osoyai. – Yu bayioya 
kapeara niku ati kapea – h†gu. Tero h† tugeñagura wai pona weigu 
k‰ bayioye koar† h‰arigere utÞguda h†gu. Teti mahea tãigu tikÞ 
wai pona k‰ kumari kerÞ, tãtoa p‰gupu muañumu tugeña yosahai-
gu, dero to wari iñaguda h†gu. 

Teti k‰ yosarukuri ati saiñaigo sikõ numio daseayemena, biro h† 
saiñaigo: – ÑenohorÞ ta’ati mu yu nihisiopaku? – h†go. Ko tero h†ri 
tuogu h†gu k‰ peha: – Wai kÞ niawu uteh†go yahaña – h†gu. 

K‰ tero h†ri tuo, hau h† utÞigo tikerÞ. UtÞtoa tikÞre pabatema 
h†go ko basiro koya kapeare huãpabatesã h†go, tero ti kapea mani-
gõ wadama duih†go. Ko tero wadamaduiri tabere wa utÞigu oso k‰ 
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bayioye koãrire.
Tie koãrire atenetoa bedatekoigu sa apeniñape diama Osoya wa-

metiriya nir† niñape, tiya dikatiriya potepu ñairo k‰ tie koãrire deko-
ri. Tetiro topu pe nirukuiro perurige sikatopurehana, atiburekorire ma-
niku sa, nidugaroha metagã nikusa to nieregã. Yaiwa masirã, tebiri 
turopona basere masirã doasonekoh†ra tie perurigere. 

K‰ tero tirige nihirõ maniku ati burekorire sa. Apetore masirã kuã 
base wionekori witiku sikañegã peme witikusa. Tero tiro tie perurige 
niro: oso numio koar†, oso umuye koar†.

Uti borituagu putigu tororiwure k‰ bayio nimirigore wak‰ putigu. 
Teti sika bureko pugepeo dutigu k‰ niriwi makararÞ, tie mena 

wai suo asuayaguda h†gu. Usesãri waire suo wai weyaigu, basokare 
kuã usesar† yaguda h†gu. K‰ tero suotirige nih†ro usesarÞ kuarÞ 
wairo tie perurige. Sikasamarõ keoro kuarÞ suopãwa heigu tie peru-
rige niropure, tiya diama potepure. 

To hea tigura oko bokoigu sa, tie oko atiri iña – Hopu amaña 
okosuada hirã – hi†gu. Tero h† tigura dusukumuigu sa, – KuarÞ oko 
sura sawarõ – h†gu. Kuã sawa petiri iña dubiakoro h†gu sa kuarÞ 
yadio haigu. Sikurã dusaigu k‰ omarigudo, k‰ nigu k‰ kamo niri 
omarigu. Ani dusarigu potawa tih†gu wedeigu kuã pakusumuapure 
Osoyai kuã ponarÞ dubiarigere. KuarÞ dubiatoa wumuã pe paka-
wõpu heahopeigu sa siar† h†gu dutigu. Siku dusarigu iñarigu nihigu 
wedeigu kuã amari pepakawõ pur† watoa heapeaw† kuha h†gu. 

Tero hir† tuora iñamamira to waw† k‰ hir†, iñabuarira baurigu 
p‰ watoapu nihigu. Baueri iña yukugu koãgu wametirigure iñakoto-
weo nukoira pepakawõ puto, nukotoa tigupu muawa iñamada hirã. 
Teti mua netomuã iñadiokoma hirã iñabuira k‰ osore sa. Iñabuatoa 
duinukahea ano diamakura niaw† h† bupumonekoira bupuwuna. 
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Kuã bupumonekori netomua umuasepu ñatua kamodiati ñanukairo 
sa kurÞ, k‰ akororÞ. Kuã bupuri nima diagu ñomepeahea wuwaigu 
batidia nirope. Tetigu k‰ ñaigu batidiapu. Tero tiro topure pe niku pe-
rurige topu diamekuwa tih†gu k‰ ñariro niri, Batidia diawesare niku 
tie perurige.

Tero tiro atie kiti nukah†yu Komeña wametiriyare. Bayihamarõ kiti 
waropeha wah†yu Komeña dikatiriyapu, Osoya wametiriyare to niku 
Komeñare Bupu upipona wametirore. Biro nukarige niro atie peruri-
ge.

Torõriwu
Atiwu nia torõriwu mata mari ñekusumuapu kuã kuomuatiriwu.
Tetira kuã kuorukuh†ya tiwure, no nir†bureko putiwakã, tebiri 

na†kumuri siro putiape, peyuru kuã siniribureko putiape tirukuh†ya, 
mamara, butoa, aperã noa putiapedugarano butoa kuã patu yadui 
nañioritabe.

Oso koãriwu nia atiwu.
Oso k‰ bayiore soekoar† iña, yu bayio-

re tetiya koye kapeare soeditioya h†, k‰ 
wak‰ putiriwu nia.

Biro h† putigu: tõrõ, tõtõrõ, tÞrÞ, tÞtÞrÞ 
Biro tiwa torõriwu tira sikatore: peruriwu 

añuriwure ne, widetawa, busu wi-
tire koperire soetoreawa. Yapado 
tiwure mumia kutamena biawa 

Torõriwu putigu ti.
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sa. Ti muipamari watoapu suahãwã, 
musirõre baya sarõ hirã. Basawiseri 
makañe apeye nia atiekã.

Ñamakoã 
Ñamakoã niku peyuru sinira, kapi bauritabe, wori 

wera hearira, padera hearira koepotatira kuã putiri 
koã niku.

Sikatopure biro niyu tikoã, ani yai k‰ yaduarikoã 
niro, tikoãre ne, kuã odewe putira. Biro nukah†yu ti-
koã putiadare.

Ani ñama usebeto putigu ti, tetiro ati ñamakoã, mata mari ñeku-
sumuapu kuotoaya.

Ati koã nia ñamakoã, ñama soãguya koã. 
Ti koãre newã ñama koã tiada hirã.
Basare burekorire kuã putiri koã nia yewedera.
Tikoã wamerÞna putihãwã hiw† yu bugu Peduru kã.
Biro h† putiwa hiw†: Tapirãpu pirari pipu he, he, he, heru.
Yakoã ñama koãre 

yai yahãrigu niawi h†  
k‰ wak‰ putirikoã niero.

Ñamakoã putigu. 



93

Weru Weru Hirikoã
Tikoã ñama usebeto koã niku, mapoa wera  

kapi bauritabe kuã putirikoã niku. 
Mapoa tibare pawõk‰ko tikoarÞ ne  

putikia titiba sañare posere webate  
kukoada hirã.

Teroti kuã apeyeti muatiri koã nih†yu matapura. Te mekutigakarÞ  
terora tikia sukã tikoarÞ.

Itia kope niku tikoãru.

Ku pedere
Makãrukuburo koro niku. Kukã niki mata 

te kapimena okaye nukõko kuã basera tiguno 
niki. Sikatopura Kapisuniãmakõ ko kapi ne-
sãritabe basamotikote tinig‰daki hir†gu niki. 
Terotiro pedere añuro okayeku kapi bauritabe.

Tetigu k‰ ku atigu timiñapu. K‰yawi wa-
metiro Kurawi, pasitudi niro. Botanukurõ wametiro matigu timiñarÞ. 
To matiarigu buaheigu sa MusãtukurorÞ. Buahea emuhoigu Ewura-
pu wagu, peyuru sinigu heagu tigu topure. Boeakumu wugoa kani 
potahoigu sukã k‰yawi Kurawipu. Ku numona nigu kuayona.

 Ku wuaguti.
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Ñamadupua 
Basa wiseri makañe nia atieha.
Biro h† putiya: pore pore pore, pore, 

peru, peru...
Ñama siãra k‰ya dupuare neh†ya, 

doah†ya bayiro tidupuare di neadara. Siro 
añurõ kosehã bopoh†ya tutu sotoapu. De-
robira ñira, musiroã di dusarigere yapetiarõ hirã. Sika samarõ siro 
upe mena biah†ya tidupuare sa. Peyuru sinirã putiada hirã. Biro 
tih†ya tidupuanore. 

Tebiri kapi baurowatoa kuã putirikoã nia.
Peyuru sini basawiseritira kuã putiri dupua niro  

matapura. Peyuru sini basatieri bureko putiape  
tiriera. Putiera tidupuare basa basariburekore  
wugoa to bayiro puniritabe. Putisugewa  
putidudi ti koã ape basoka tiri dupua  Ñamadupoa putiratiya.   

Pamodupua 
Pamodupua boari iña biari dupu niku. Basawi niri  

kuã putiridupu niku wugoa tara. Mamarã kuã putiri  
dupua, tebiri mamarã numia yobasa ñatukia,  
wugoa punir† tabe.

Wugoa tara kuã putiaperi dupua niro matapura  
me.

Ñamadupua tirobirora biro pamodupua kã.
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Yuku tuti 
Atituti nia yuku tuti. Peyuru sin†ra, peyuru tiri bureko parukuh†ya 

atitutire.
Biro ti kenoh†ya titutire: yukusogu dukare pata, sotoare tuneba-

teha, añuri tiro patakenohã tira kuã doteweadarore. Kenoira: toagu 
duka, sawirigu duka atie yukume na kenoira yukututire.

Ti yapado tie dusarere sunekenoha tih†ya. Ti, bure siarã, k‰ya 
kaserore pane, bopoh†ya muip‰ asiropu. Ti kaseri mena tih†ya 
sa ati yukututi tira. Titutire añuro busuaro hirã ñokãda sepataridana 
wediyoh†ya. Pari dukape nih†yu yukusorogu duka, weriwasõ duka 
nih†yu. Añurõ busuh†yu, tu, tu, tu, tu... ... ... tutu, tutu, tutu ... ... tutu, 
tutu.

Titutire tira kuã tikia toagututi, yokosogututi, sawirigututi, ukugutu-
ti niku, umupikõgututi.

Ti duka biarekaseri nia: bukasero, ñama ñigu kasero, ñama soã-
gu kasero.

Ti duka paredukari nia weriwasõ kobea, yokusoã kobea.
Ti tuti weduduarigedari mena wediyokia.
Te betori niku haruku misidari, dikadari.
Yapadora te tutimena peyuru niwãkaribureko,  

peyuru dutira yukurika, waikura,  
wai basora paya titutire.

Basoka kañe niku te yukututire.
Tie tuti busuri peyuru niku  

h† masitoakia.

Ati tuti yukututi nia.
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Yapurutu
Te niku wai basora, waikura basora kuã puti  

sugesãre. Bupuworimena kuã tirige niku. Yapurutu putira  
wai, waiku siatuyo tiwa. KuarÞ yobasara numia newã kuã  
waikurare.

Opababari wawa te yapurutu dupotira. Kuãye duporipure  
siawa kamokãre. Tiere yapuruture putikia puti masirado.

Tie niku bupupakañori kuã beserige.
Tetira biroti kanokia tiere: sikatore bupuwore ama nekia, nepo-

tahea widetakia pua duka. Tetitoa sadewekia bupuwu sadeweri ke-
rina. Sadewetoa añurõ okomena sadekoseha, bopori iña busuadari 

kopere keno yapado mumia kutana biahã, siro p‰ 
tukia kope puaniña wesare.  
Biro tikia yapurutu kenora.

Dihurua diwañakõ 
Atie nia wai, waikura basora kuã puti sugere.
Dimena kuã werige paru nia, yoaro busuro tiku atieha.
Aperã yoaro makarãpu tuohãkia kuã putiri.
Dihurua wera biro tira: sikatore di mara wawa  

dikopepu. Dimatoarira siromena nua ama buara kitik‰  
dipina paira nuã añurÞ kaseri panarõ h†ra.

Kuã tero tiarigere pekamepu soe, yusuri iña pamogãpu  
doka yusewe dimena wuo werukuira butoapuha tie  
dipuruarire. Biro kuã tirige niero tieha.

Puawu niku tie yapurutu wuri.



5   WISERI  BASERA 
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Wedemasiorõ

Wiseri basera h†rirare, matapura Utãpinopona basera kuotoaya. 
Kuarã nih†ya atie diare wanoã, diare upiyo tiri basoka.
Basere nirokorõ tugeñari basoka nih†ya kuã. Basawi nir†, ma-
sakuwi nir†, weteruku basera, uperuku basera, munoruku ba-
sera h† wamepeo padeo h†ya kuarÞ. Tero bihirã wiseri makarã 
nirã tih†ya ania basera. Tetira muã atiputire iñar†basoka basera 
kuã basera kuorore iñadaku. Iñarã muã wakuña aniã basera kuã 
basere niromakañe nirigere.
Aniarã nih†ya sukã bureko watotire masirÞ basoka. Tiere pero-
gã hoare niã, Utapinopona basera masirÞ nimiyu atie basere.

Kapi watoa iñabaunerige wedemasiorõ
Usã buera  bue padewu kapi bauropu baurere kuã iña tih†ra wori 
ti bauanerigere wori ti padewu.
Tetiro muã bueña, worikarÞ iña tiwaya, worido iñarihaña, bueña-
rekarÞ bueñaña, añurÞ kiti nirõtia.
Tiatopu warigere usã hoa wori ti tiariputi nirõtia, usãye mena, 
usãye wedesere mena usã hoarige nia, tero biri sukã muã yoaro-
pu nirãkã añuro waro tiero hirÞre tuora usãre wakuña pero.

Wimara, mamara, butoa nipetira kioni iñaña ati 
putire. Nirõmakã puti nia atiputi.

Patugu

Munog‰

Patu waga

MunorõPerurige

Kumuduka
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Basegu diarige wanoag‰
Noa basegu niguno diarige wanoag‰, wetena, munorõna wano-

aki.
Tiatopure k‰ basegu sikurã niyi baseguno, diarigere wanoag‰, 

wai base ekagu, nitabe kenogu, wimãgu kosogu niñabasegu nih†yi.
Tetira kuã diarige manirã nirukuh†ya tiatopure. Baserapekã añu-

ro diarigere wanoahã tirukuh†ya kuarÞ diarige wari hirã.
Tie basere tira kuã kuokia yuiro, wete, munorõ, yuirore kuã he-

õtudupokia tiwa wetewa wastoare. Atiburekore noa kumu  
niguno terorati diarige netõnegu. Tiere k‰ ponarÞ wedei kurÞ waso-
arõ h†gu.

Tero tigu kumu baseguda h†gu tie wetere amaki, tiena wanoa ti-
guda h†gu. Añuro iñanuõ tireno niku tie wete.

Masiri basoku, mari katiri burekori ñaña niduga h†, kameri wede-
se tihirã wanoa, burekori keno tinirukurira niwa.

Tie wete nihiyu diarige basekamotara kuã basere:
– aña bakari h†ra kuã wanoare.
– makãri ñañari iñara kuã kenore.
– bupo diarige pabateri wanoare. 
Yukumasã, wogamasã, hiãmasã, kutadiarige, burekori añumito 

h† tugeña tih†ya.
Tebiri basa wiseri dokare kuã wanoã tireno nihiyu.

Wete Basegu Wamepeore
Masakura weteruku, Utapinomakuye Waipinomakuye, Yepapi-

nomakuye, Okopinomakuye, Sunayu mamaripinomakuye weteruku 
h†ki. Pamuri opekõtaro utapinomakuye h†ki utapinomakuye tie we-
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teruku imisapa mena upiyo timuatiki wimararÞ, umuarÞ, mamararÞ, 
numiarÞ, butoarÞ.

Atiere basetoagura heaki BerÞ Menebu wametiro. Utapinomaku 
weteruku imisapamena ukori imisapamena upiyo yapadoki tore. Ba-
sokare diarige wari h†gu.

Opewatoka masakawi k‰ya katiri tõkowi niku h†ki weteruku pa-
tiripu upiyo, masakura patiripu upiyo oparã yayioki tiwi Manumakawi-
re.

Wekoya makawi masakurã weteruku Utapinomaku yawi k‰ye 
weterukumena upiyo timuaki tiwire oparã yayioki.

ÑakÞparo makawi Ñakepinomakuye masakura weteruku niku 
h†ki. Utapinomakuyawi ñamiri boriwi niku to h† weteruku imisana 
upiyoki diarige bupoa masaye, wogamasaye, hiamasaye, kutadiari-
ge, aña kumuaye, warip†ri, wakari, pekasaye diarige, pitomaku sope 
makañe, akuniña sope makañe, diamaku sope makañe diarige wia-
nuka tiribogarito h† tugeña bapoña yayio upiyoki.

Waipino makuye Kaseropoea, waipino makuye Sunayuye k‰ye 
weteruku niku to h†ki oparã yayio upiyoki.

Okodiawi Utapinomakuyawi basoka bauah†yi Diabi. Kuye we-
teruku niku to masakura weteruku okopinomakuye niku to Utapino-
makuyawi k‰ya katiri tõkowi h† upiyoki tiwire.

Petakope Yepapinomakuye Waipinomakuye k‰ye masakura 
weteruku yepa weteruku wada upiyo timua yapadoki wete basegu. 
Basegu k‰ añuro besewemuari pe nimuaku wete basegu basere. 
Base sotopeokutuara wamepeo upiyokia yaiwapoea makawire. Opa-
rã upiyo basera toye patiripu, tiepu yeriponatikia basera. 

Yaiwapoea base yapadogura heaki katagure sutirogure (boriwi) 
Sunapoea pamuri nituka makawi.

Añua.
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Basegu  k‰ wamepeo basearigerena  
wedere h†wi
Hiã masa (patuwari) kuãya nekamepea muatiadari sugerore  

kuãye patuwarire sowede sugeroti nuko kore niku kuã sugerore. 
Kuãye diarige puniboku h†gu, kuarÞ yarige seeka netonekore niku 
potemakã sopepu.

Añuredo kuarÞ yarige seeka tiki basegu. K‰ tero tiere tie kuãya 
usotiarige kãsusunukahearora atiburekore diarige punirÞ tihãku. Tie 
tero biri h†ra tiere nimate wetakose kamewediokore niku mar†doka 
makãtutipu. Tetiro tie yarige kuã yamuatire añurÞ waku. 

Kotoweonukore niku atie pature, munorÞ, peyurure, kapire. Tiere 
ukori seeñore niku, ukori peyuru, ukori patu, ukori muno, ukori kapi 
h† kotoweo kuãrÞ yarige seeka tire niku. 

Basegu k‰ tero tiere atie yarige añure nimipakaro punirÞ niku 
marinorÞ. Hiamasaye diarige wanoagu biro tiki: soperi  
nirokoro saiñaki, pito makasope utãpinomakuya sope, pote makaso-
pe Paneroayuya sope (k‰yerena diarige saiñaki),  
akuniña makasope Huañarayuya sope (k‰ye diarigere saiñaki), dia-
maku makã sope Kobewuayuya sope Bekarayuya sope (k‰ye diari-
gere saiñaki).

Tiere saiña diarige wiapeanukar† bogari, tuturi, waripir†, bupo 
pare, kuta diarige, ñarÞ, duare, yukudukari tanirÞ, aña kumuaye dia-
rige manibogarito h† bapoñaki, keñarira wari diarige manibogarito 
h†ki basetugeñagu. 

Tetitoagura bapoña keoñaki muipurarÞ, mama muip‰ nir† diari-
ge waribogarito h†ki. Tetitoa h†ki ani muip‰ niri, siro maku muip‰ 
niri, k‰ siro maku api muip‰ nir† tugeñaki bapari muip‰ra pose. 
Sikamokañe muip‰ra niri base tugeñaki sukã diarigere.
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Bapoñapeti upiyo userotaki añarÞ usesarÞre tigu. Basoka nipeti-
rare bapoñaki: wimararÞ, mamararÞ, numiarÞ, butoare tebiri apero-
makarã hearare.

Basearigere wedesepeore,  
basegu  k‰ wedesere
Timia yu mariye yepari pamuri nirimipakari, mariye yepari nigu-

nopuha, masirã nira weteruku basera nira Utapinomakuye weteruku 
basera nira, weteruku baseramena wada upiyo nukõ apetuti makarã 
niña masabua tirare diarige manibogarito basoka ponaye diarige 
wiapeanuka tiri bogarito.

Wiapenuka tiribogarito wimarã weteruku niñatirare umua mama-
rÞ, numia mamara numiare, butoa numiarÞ, umuã butoare. Tugeña 
bapoña timiayu diarige maniboito h†gu.

Potemaka sope Paneroayuye diarige manibogarito h† tugeña ti-
miayu atie diarige Bupoamasaye keñarirare wari kutadiarige, wakari, 
waripir†, añakumuaye, pekasaye diarige suokare manibogarito tani-
rÞ, tuturi yosoputire h† bapoña timiayu.

Akuniña sope makañe huañarayuye diarige manibogarito h† ba-
poña timiayu, tero h† yu bapoña tirore añuro biro bi tigato basoka 
diok‰ tirenopuha manibogarito añugato h†ki. Diamaku makã sope 
Kobewuayuye, Bekarayuye diarige manibogarito h† bapoña tiyapado 
muamiayu añumigato h† tugeñaki.

Pito makã sope Utapinomakuye diarige manibogarito h† tugeña 
tiayu añuhamigato hiki. Tebimipakari añuro nireti niadare niboito  
h† bapoña tugeñamiayu mama muip‰ nir† diarige maniboito.  
Sotoa nañiogu nir† buyagu niri sotoa boeagu niri tugeña bapoña ti-
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miayu yu ñekusumuare wasonukawu h†gume yu wakurogã  
upiyo timiayu. Weteruku baserare tuo wasonukawu h†gume  
yu wakurõga tiyapado basokati timiayu tetira mu hirorÞ timiayu  
h†ki. 

Nokorora nia. Atiere h†peti wiyaki baseoarigure.

Baserewari
Yuiro
Ati sanirõ nia yuiro matapura bimuatiri yuiro nia. Mari ñekusumua 

Utapinopona kuã kuorige, basa bureko kuã patuwa peo baseri yuiro 
nia kuã basadari sugero. Mata pamuribasokamena nimuatiri yuiro 
nirotia. Tiyuirora nia mar† katiri tõkoyuiro.

Wetewa 
Kapi mena bapatiku atiwa wetewa.
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Patuwa
Basegu Utapinomaku k‰ sikato patuwa bokañerigu niyi. Tetigu 

basegu wametiyi. Diarige wanoã upiyo tiguno niyi.
Atiwa patuwa niku kapi bauarõ h†gu k‰ baseriwa. Tiwa patuwa-

rena añurõ basesãki kapi siniri wori bauarõ h†gu. Kapi sinitoarira 
patu baseariware netiati ekaki munoro mena. Pature ya munororÞ 
h‰ tikia basara. Tebiri kapi siniarira wiawa pature ya munoro h‰ ti-
kia.

Patuwa k‰ baseadariwa  
nirõ tiku.

Patuwa niku diarige base  
tugeña, tiwi basawi dokare  
diarige ñapea, tiribogarito h†  
tugeña tiki. Tero tigu k‰ basegu  
tugeñaki soperi niro korõ: pito makã sope, pote makã sope,  
wau diamaku makã sope, waru akuniña makã sope.

Diarige wanoãgu bapoña petihãki, bayare k‰ menamakararÞ 
umuarÞ, numiarÞ, mamararÞ, wimararÞ base bapoña petihãki, ba-
soka ponarikãne base tugeñaki diarigere wari h†gu.

Munopariwa 
Muno, patu, wete atie nipetiremena tie basere yaroboki kapi 

bauarõ h†gu. Muno parigere buri winikia. Tie muno parigeha diarige 
wanoa kamotarige niro. Kuã kapi siniritabe diarige kutadiarige, waka-
ri, warip†ri,  basoka tuti tuokori bogari kuã h† base upiyorige niro tie 
muno parigeha.
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Muno puti senerõ atiru kapiru
Muno puti senerõ mata kuã pamuri basoka kuã  

nebauane basa wiseri apeyeti, kapi sini, muno h‰ tirige  
nia.

Matapura ati munoputi senerõ bapati toiro atiru  
kapirure.

Munoputi niro munorõ pairoka kuã sãriro, siãdarope sanukawã.
MunorÞ masã sadediyo, dadari iña apep‰ domuoko masamuai-

ra. 
To munororÞ sãra buri tunemueira pep‰ wure tirobiro.
Munoputi senerõ bisañuro sã pasuanukõ h†ya sa.
H‰adarore nep‰damena siadiyoira poabateri h†ra. Munoputi 

yapare perikopegã biaduira h‰ri ome headarikopere.
Biro kuã tiriputi niro tiputi munoputi.
Munoputi senero kuoki basegu.
Terotiro ti munoputi senerõ bapatiku: patu, muno, yuiro, basegu 

k‰ duirikumurõ tõko kumurõ duigu tiki k‰. Atiere basemuatih†ya 
atiwi Okodiawire. Ania nih†ya basera kuã h†rira: Porõ, Yukuro 
nih†ya. Terotiro tie apereme nih†yu tie: patu, muno.

Te biri tiere ñesati wedere h†, h†toa tigupura tie pature yadutih†yi 
basegu kuã h†gu. Tetiro atie: munoputi senerõ, patu, munoro, yuiro 
atieha añuri witõda bauku kapisinirã pureha. Tie patuha witõ popea-
pu nirõtiro tieha. Kapi sinigu iñarire bayiro  
añure watoapu sañaro tiro. Tero tiro patu muno  

Ani muno winiguti tero winihãgumeti k‰ 
kumu nirore. Basa, patu ya, tugeñagu ti.



106

Patu
Peyuru siniadari sugerore patu suawa pairo piserimena da-

daro. 
Wesepu patu suara wawa, nokorõ kuã suadugaro suawa. 

Sua yapado tira wakup‰ sewa. Putahea utewã patu uterirupu, 
diru niwu tiru. Atiburekorire utÞya sa komekataropu. Kariri iña 
wubatipu masã patu dokaridukapu dokawã pature. Mutari iña 
powa wastoapu tie pature. Yapado wakup‰ sokarigere wuowa. 

Atiera añuwu h† wuowa tie patu dokarigere.
Titoa patu paripopu poseti pawa. Yoari pawa, patoa tiere po 

dokawa sukã. Itiãri bapari doka powa. Titoa powa saha.
Pua wastoa powa patu parige pure.
Titoa suo patu suagu hearigu munorõ siã tiwi patuwa ne sukowi 

k‰mena makarare. KuarÞ wederige h†guda h†gu tiwi. 
– Suara heawu mar†, padeya yapado tia wari – h† wederige hiwi.
H†toa kuarÞ muaye patu data neatiya hiwi posetiguda h†gu. Teti-

ra k‰ posetikoarira kuãye pa kameri suko yaduiwa saha.
Tetigu k‰ basegu patu basewi sukã. Diarige base tugeñagu, kapi 

siniri añuadarito h†gu tiere tigu baseki basegu.
Tiwa patuwa baseariware nipetira yawa, umua numia mamarã 

wimaragã.
Kuã yarisiro kenok‰hawa tiwa patuware. Tetira tie patu baseari-

gere yawasa kapi siniarirado, siro yapetiwasa. Umuado  
yawa sa tiwa patuware.

Tetigu basawire patu ekawi, yerisã dutigu, nañiok‰gu, patu  
ekagu, peyuru yutisinigu patu suo yawi Basawi boeakumuri  
burekore. Patuwarire sewiokowa munororÞ sukowa  
kuamena makararÞ.

Patu dokariduka.
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Patu
Usã pakusumua patu payara biro tiya.
Ñami sañurõ butoa patu suara wakia.
Itiarã bapari patu suara wakia kuã butoana.
Putahea kusara wa, mahea, biaru ya, yatoa patu utegu waki kata-
ropu. Sik‰ k‰ utÞritabe wakup‰ segu waki. Seputahea soe tiki 
wakup‰ri patu wuoada hirã. Tie patu payara patu pagu, dokagu 
nikia.
Paya yapano, k‰mena makararÞ wedere h†kisa. Yapano k‰ base-
gure wiyaki sa patu basearõ h†gu.

Kapi
Basawire atie kapire siniadahirã biro tiwa.
Sikatore tie kapire perawawa wesepu.
Tiere peputahea sopeputo k‰wasa peyuru sini,  

basa, yukurika baso basari burekore. Tero tiarigere  
puarã dokawasa pamorona tiere pedesa h†ra. 

Kuã dokaritabere sik‰ oko wakotewi petamapu  
wastoana. Atiburekorire komeruna ware nia,  
tiatopure diweribapana waira, okowara kapi  
abeada hirã. 

Tiere doka, mutãri iña, kapi tiãriwana.  
Kapi dokarigere masã baseowi  
buku kapi basegure. Tie siniri  
k‰ miniawasoarige bauarõ h†gu.

Kapiru, atiru nia 
kapi wori eñoriru.

Kapi dokariro: kapi doto, kapi uko.
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Kapi sinigu ti 
Sikatore birotinukah†yi.
Kapi doka, tiesitina baseoyapano wage, siro  
sininukah†yi baya, apera basarakã sinipetihãh†ya.
Sikato  pamuri basoka menapura nimuatitoahiyu  
kapi sinire.

Kapi tiãgu ni k‰ 
basegu baseh†yi. 

Kapi doaguti 
Sikatore birotinukah†yi kumu pe wamepeoh†yi kapi doagu.
Siro k‰ doatoari tiere kapirupu posetih†yi, siro basarare tiãh†yi 

puari.
Noa siniranore tiah†yi siro, nokorome kuarÞ bauah†yu basere, 

basa, wederehirÞ heah†yu aperãre. Kapi posemuoguti basegu.
K‰ basetoari iña posayio abewa tie sitire bipeada hirã. 
Abetoa bipewa sitoriwapu, kapi okodo nerã. Tirupu bipesãwa ka-

piru dimena werirupu. Tirure bapatia puawa kuã kapi tiãrewari.  
Tie nia ñasawa siti metawarigã kuã widerige wari.

Tetira kapire sinirã sininukawã itiar† basawiari siro. 
Kapibasamo basadarisugero tiãki kapi tiãgu basarare kuã basa 

yerisãduiritabe. Tie sinitoarira basawasa kapibasamore tie kapi bau-
ritabere. 

 Sikato tiãgu, tiãwi puari. Tiãguda h†gu 
k‰ siniariro birora. Kapi tiagurÞ bapatiki 
sik‰ peyuru tiãgu.

Apetore sikar† siniki, sikar† tiãguda  
h†gu.

Bayare tiãsugeki. Siro k‰mena makararÞ 
tiãyukoki.
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Basa panuheare korõ tiãwi sukã puari, anosiropureha  
tiãrekorõ sinirukuhawãsa, h†wi baya Antunikã kuã basa panuhea-
rekorõ.

Tetira patu ekara, kapi sini, wedere h†ra tiwasa bayiro to kapi 
bauritabere.

Boekumuri bureko noa kapi siniarigu usoti timasiki. K‰ya pati 
ñañari h†gu.Tebiri sukã yarige yaguda h†gu basetoarisiro yamasiki. 
Mari tetiegu usesãhoare niku betirima h†gu.

– Betiya kapi bayiro bauawu, oko usotiya yu paramera, h† 
wedeh†yi buku basegu.

Kapi wame nia:
- wekokapida
- ñakÞpino makuyada ñakÞkapida
- mamar† kapida (kapi bausatiri iñarida)
- wisoawu kapida (Barayu yada Kasero poea)
- netoã kapida
- menekapida (Okodiawi)
- menekapida dida 
-  yai soarã kapida
-  kapi ukoda

Kapiru kumurõ.
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Kapiru wori momoroã sawiri, munoputi babari
Atiru kapirupu wori nirÞ muno babari hirÞha iñari  

bauiro. Tero tiro kapiru kapi kumurõ wori  
hoare niku tikumurõpure, añure tenir†. Siro ti kapiru  
puto nuko†ra munoputi senerorÞ. Ti senerõpu sãnukoira  
munorore, siro patu wastoa, wete wastoa, yuku  
besugu, yuiro puaro.

Kapi bauro watoa iñakotoweorige niro atie kapi wori. 

Kapi watoa iñabaunerige
Kapi wori
Atie kapiwori nokañe niku hauãwu,  

hoare momorõ sawiri hoariwu, apewu niku  
wasõdupuri hoariwu, apewu niku sukã sena  
wori hoariwu. Sena wori hoariwuha senagã  
biro wori hoariwu niku, atie nia hauãpawure hoare wori. 

Atie hauãpawu neh†ya Wakura wametiro, to neh†ya sa Dokapu-
ara, Dasea, Bara, basoka nipetira neh†ya to Wakurare. Diapasare 
Menekoãrañoa dokare niku Wakura.

Ñasã wori, wasõ dupuri
K‰ baya Utapinomaku kapi sinigu iñari bauku wese kotero wori, 

makãpino wori, momoro sawiri wori baukumuheaku k‰ bayare. 
K‰yakumurõre woritik‰ki, tikumurõ asipoa kumurõ utãkumurõ  
niku. Tetigu k‰ Utapinomaku kapi sinigu pekumuriki, tetigu tosotoa 



111

Momorõa doberi wori
Atie momoroã doberi kapi baure niero, tie  

bayiro kapi bauropure tero mekuohãku ati  
momorõ doberi.

Apeye metagã niku tie momorõ doberi  
momorõ usepoa biro bire hoakia. Apeyere  
basawi hoara apeye opa betori hoakia, tie kapi  
bauropure pakatõ metagã baupetihãku. Tie  
momorõ doberi kapi bauropure eñorõ tiku, atie  
biro bia hirõtiku tie momorõ doberi.

Pino  bauaretire wori
Kometero sugeki momoroã sawiri, nit† tatia tigu,  

musã tatia tigu niki. K‰ siro ñake pino mamar† pino  
maku h†kia kurÞ. Nit† tatia tigu, warosoã tatia tigu,  
musã tatia tigu niki. Butire doberi, soãre doberi  
kuogu niki.

makã sope, iniña makã sope, atiniña makã  
sope, dia siti makã sope tiere añuro kamotaha  
tiduigutiki k‰ baya. Terotih†gu baya bayiro  
kapi bauritabere kapiyukigu pekumuriki.

Terobiri wastoare kuã wori iña hoa baune tire  
niku ati bureko wori iñanereha. Ñasa wori, wedi  
wori, hauã wori, kumurõ wori, apeyepe niku kuã  
wori hoarige.
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K‰ siro niki negã nit† tatia tigu, musã tatia tigu niki, ewa tatia 
tigu niki.

K‰ siro wese kotero niki, momoroã sawiri kuogu, nit† tatia tigu, 
warosõa tatia tigu. K‰ siro niki makã pino.

Momoroã sawiri kuogu, nit† tatia tigu, warosoã tatia tigu.
Kuãye worira pupimuatiku kapi bauro. K‰ makãpinore k‰ye wo-

rire wamepeo base wiapusakia. Terotiro kapi baurowatoapure kuãye 
wori bauku. 

Kuã tero tih†ya anõ Okodiawire tie kapire tibauaneh†ya, terotiro 
to Okodiawi wametiro Diapasare niku. 

Pino kometero wori 
Ñakepino wori kapi basegu k‰ putisarige niro. Wesekotero wori 

kapi bauropu pupiro k‰ baya iñari. Makãpino wori momorõ sawiri 
wori tigu nigu k‰ basegu k‰ putisarige worira niro tekã. Kapipino 
wori kapi boberotigu nigu. Nega wori ñiri tatia soãri tatia wori kuogu 
nigu kapi basegu k‰ base worisa tirige niku tie wori. 

Ñakepino wori, wesekotero wori, makãpino wori, kapi ino wori, 
negã wori. Tie woriha kapi basegu k‰ mamo worisa tirige wori niku 
tie kuãye wori.

Utãpinomakuha hõdokamaku sope, pote makã sope, umuarõ 
makã sope, mar†doka makã sope, apeniña waru makã sope, ku-
tañenuhea tih†gu kapi sinigu. 

Hõdoka Okodiawi hirõ pupimuatiro  
pinoaye wori kuã pinoara wori ti nihara tikia  
basariwire. Kuãdo nimipakara mereãdo  
wori kuoh†ya.
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Hiarõ dupu
Atie Utãpinoponamaku utãñasã niyu ñasãyapu. 
Atie mena ñasã basa basada h†ra tiere wamotih†ya,  

ano Okodiawire. Niku ñasãda, ñasa dikatirida.  
Okodiawirena basabauane tih†yi ani Pamuri Koamaku  
k‰ basarige wametia Ñasã Basa.

Atiere basa tih†gu bauaneh†yi ñasãre. Tie  
ñasãpure wori tibauaneguda h†gu wak‰igu mena.  
Siro wak‰bua tiere hoabauanegusa. Pamuri Koamaku  
biro ti hoabauaneh†yi to Okodiawi tie hiã dupu worire.

Momoro sawiri
Momoro sawiri baya kapi sinigu iñah†yi k‰  

kapi basegu mamorige niku tie momorõ sawiriha.  
Wesekotero k‰ worinarã iña kotoweo baseigu  
kapi basegu. Makãpino k‰ worire iñahigu baseigu  
tie kapire basegu. Tetigu k‰ baya Utãpinomaku  
k‰ya kumurõ mena pañenuhea k‰ kapi sinigu iñaigu tie kapi niña-
ropure.

K‰ baya k‰ya katiri tõko kumuromena pañenuhea k‰ya wede-
rare suo basaigu k‰ye basamorir†. Tetigu k‰ baya sikawi basawi 
pairiwi kuoigu. Tero tiro k‰ bayaya mapoa tiba yosairo teni duka 
doka.

Kapiru  
K‰ya katiri tõko ñekarõ, k‰ya katiri tõko kumurõ, k‰ katiri wa-

muã k‰ya yaiga nirõtiku. K‰ya katiri tõko usero, k‰ya katiri tõko 
kumurõ duigu, pekumuriki baya kapi sinig‰. K‰ bayaha tetigu  
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tirurena yeriponati nigu tiki.
Atie wori bauku kapi sinigu k‰ iñari, k‰ ñakepino wori  

bauku. 
K‰ kapi basegu k‰ wori sãrigu niki, te biri wesekotero  

niki ap† kapi bauropu wori iñagu, ani makãpinoye wori  
momorõ sawiri bauku baya k‰ kapi bauropu iñari.

K‰ya katiri tõko yuiro niku ti yuiro. K‰ katiri tõko wa niku wa-
stoa.  k‰ya katiri munoputi senerõ niku. K‰ya katiri tõko kumurõ 
niku. Tero tigu k‰ baya Utãpinomaku k‰ katiri waikoãr† makañe 
nihirõ. Tero biku.

Kapiru  ñekarõ wori 
To Okodiawi wairo atie, sikatopureha mena  

diamaku senerõ nih†ro. 
To tero bauretiri iñahigu kapiru tibauaneigusa.  

Tiru kapiru wori baurere kapi bauropu iñaigu.
Ko pamuri basoko kenoigo kapiru kamoperire.  

Ko hoamasieri iña, yu hoaguda h†gu. Tora ani  
Pamuri Koamaku mar† pamuriwire pamu kamepea heigu.

Kapi bauropu k‰ iñarigere hoabauaneigu sa. Ania pamuri ba-
soka kuã biro tiro boku hirã kuã kenoriro niku kapi ñekarõ. 

Kapi posetiriru Kapiru



115

Peyuru
Basawiseri makañe peyurutira
Tiatopu nimuatih†yu tie kumudukari, sutukuruparu wage sar† 

bapa. Te basawiseri makañe nih†yu.
Basawiseri makañe peyurutira no niribureko peyurutira kuã  

sare nimuati h†yu sikatopura. Kuã basadari sugero k‰ wimaku 
peyuru dutiri, ki omãrawa nesãti, ose, bipe, nutoa peyuru wuabe, 
huar† wuabe peosãkuh†ya kanuko, sibiorige, katire peyuru tiada 
hirã, te kumudukaripu sutukuruparupu sak‰h†ya.

Biro ti sini nihãrukuh†ya kuã butoapuha, sikawira nihirã.
Tetira atiburekopukãre terora tikia, kanuko, katire peyuru,  

warapu tira sãkia te kumudukapu sutukurupu. Wese tanãrã wese ki-
tira, makar† padera sin†ada h†ra.

Biro tireti nihãkia ateburekoripure.
Tie kumudukarire tikia, yokosogu duka, umupigu, sawirigu, ugeri-

gu niku.
Sutukurure tikia apudi disoãre, disumere (dimasirõ niro tiro  

mata nirige). Nokañe niku kuã peyuru sãsinire. Tebiri basera kuã wa-
mepeore niro atie ap‰di, pasi.

Yarigebow‰
Sikatopure atie yarige peyurutire niadare kiruku, ñamo, kapo, 

dutu, nariã, wamuperi, ipitire dutu, ñapi, yatutu, kane, use, sena, yai 
nipetire yarige otemuatirige, Yarigebow‰ye niro. K‰ sikurã atie ote-
re kuoegu. K‰ nigu Yarigebow‰ nipetiro ote yarige kuogu.

Aperã basoka ponari makarapuha, makaruku makañe bupe, 
wape, ipisa, yepabiru, kabo, bito, supu, tebiri makaruku ñamo 
amayareti nirukuira. Tiere yarukuigu Pamuri Koamaku Utapinomaku.
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Sikabureko niri, Yarigebo pona kameri  
siahõera, basoka sow‰pe baire siãegu, k‰  
numore ñeapere wapa. Yarigebo k‰ pona tetiri  
iñagu, numore tuti, pona tuomasiegõ h† yarige  
yayio wahõegu makari wagu. 

Wariro k‰ mañeku nigudu masitoegu k‰  
Yarigebo makari warere. Kupona numiare  
petamapu kotedupigu, k‰ yutiatirisuomonekoarõ  
h†gu. K‰peha patu, muno base tih†gu, Yarigebore yepa  
basekug‰tia h†gu.

Netõyutiarare saiñakuira kuã numia Yarigebo wametigu atiari 
hirã, kuãpeha iñaña maniawi hirã.

Kuã numia iñanuku tiri tabe yutiatigu diakoma tirobiro baugu, pe-
sariro tuãsarige añurõ nukuhãrigu iñamasirira kuã numiapeha. Anirã 
masiboki hirã, saiñatira kurÞ.

Yarigebo makari wagu tiegu h†ri tuore niawu h† wak‰re mena 
saiñaira.

Mas†riga hiãrigu nimipaku yura niã h†gu kuã numiare.
Tehiri tuora, usã paku netõgume matiarõ hiawi h†ra, tero h†ri tuo-

gu tuapasa mawaigu, Wariroya wipu.
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K‰ maheari iña, kumupirõ dupo tigu. Biaru duporiru manirõ, te-
rora iña hirã kurÞ wuabe maniro.

Patu, tebiri muno siã sukotigu, Yarigebo k‰ yepa base kuãrige 
niro tiro, tiere tigu, k‰ wakupati tiniãrige añuhõiro. Ñamika mu†pu 
kamenukã diagu niritabe buamasã potaheira, yuku dika sera hearira. 
Yarigebo peora nira.

Kuã potaheari siro, Wariro numiare wedeigu Yarigebore, basoka 
sowõre bayiore kuodugu kuoarõ h†gu.

Sowõre tuasaigu kupeha...
  

Kumuduka  
Kumuduka nia peyuru kuã sãriduka wugaro h†ra  
sãkia sikatopura kuã peyuru sãre nimuatih†yu.
Kuã basadari sugero niri kuã peyuru dutiri ati dukapu  
peyuru sãkuya.
Peyuru tiduka posetir† hop‰na buatore nia atiburekorire.
Tiatopureha ñapopu piri useri kaserimena buatoira peyuru kumu-
dukare. 

Katire peyuru
Ñamisañuro wesepu wa bekari kiriku keti, ketitoa seneok‰,  

wua, tuahea omaputati, diapu kose tirenia. 
Tetiarisiro sokorõ nepeo osepetitoa bipe, bipe yapano  

tireniwu suka n‰ tuahea yuseriwana yusere niwu,  
tirisiro ñoka piosãre niwu.

Titoanuko pekame diok‰ kataro asiri iña peoreniwu. 
Peotoanuko yage tirobowu.



118

Yapano ñokaru waso. Yusuri iña peyuru wuabe wewo sake, ya-
pano sak‰ buato kuhawu.

Ñamisañuro bipewakã tirenia, tie wugarisiro bipe tia.
Siro biaru yatoa nukõ siniwakã tirenia atitopureha, tebiri tiatopu-

reha sotoa kamenukagu niri sini tiro kuira butoa.
Añuro niñare wari sini usenirenia, butoa, mamara, mamara numia 

ania nipetira kuã biretirena añuro tugeña tiretirenia.
Basa, baserige wedesedui, perurige puti, numia hãde hãde hirÞ 

basa tiretire nia.
Matapura usã ñekõsanumia nimuatirira pura kuã manusumuare 

peyuru tidupo timuatirige nia. 

Tusabearige makañe
Tusabearige soesarã birotire nia.
Sikatoreha wese wa piyahea ki kititoa, wuatoa omã potati. Po-

tahea osetoanuko bipe, nutoa yuse peo. 
 Kariri iña nesã tiwa, tie peyuru wuabere peo petihã tuahea  

nuko yagetiwa. Siro wewoku sikabureko, siro kanuko piowa. Piotoa-
nukõ pero katerobowu. Tie wugari iña, bipetoa pioku buatokuhõ tiwa. 

Teti apebureko sini, kumu, perurige putireti kuã kumu useni  
tireno nia.

Kanukokare sinirã butoa basadui kameri baserige wede. 
Atie niku marire atiburekori biretire h† tugeña wedese  

tiriretikia.
Tiatopure niñare sinidugara kuã tidupo tisinire nihiyu. Terotiro tia-

topure basoreburekore basawiserire, suo padesinira kuã sinire niyu. 
Atie kanuko sikatopura kuã timua tirige nirotiku. 
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Basa watiãrã numia 
Ania puarã numia kameri basadara tiya sa anore.

Hãdeku hãdeku siniña siniña
Yu buariware mu h†hakio
Atigo peha murÞ h†gari
Warakirikugu okore murÞ h†gari
Diapasa kirikugu okore mure h†gari
Dutuko ware h†, kanuko dia ware h†
MurÞ h†gari atigo peha
Boaneoribasoko peha, murÞ h†gari
Mu usiõgã pe biro h†yo ko buari ware, kanuko ware siniña siniña.
Neatiya neatiya
Sinigodakuyu mu buariware h†
Kanuko ware h† kuirikuyu 
muya dutuko ware h† sinigõdotia
mure h†gari
atigo peha mu usiõ peha
bara numopeha sinigõdakio

Useni basare niku, numia wedesã basare niku, numiapekã umua 
wedesãra basakia. Kamer† ñañaro warigere añuro warigere wede-
basare niku, peyuru kameri watiarã kuã basare niku.

Hãde hãde
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Pako niyo peyuru tiogo.
Tiogo h†basago tiyo.
Hãde, hãde, sinira atiya h†egosa.

Tebiri sukã kuã ote oterige  
tie oko niawuto h† wamepeo  
basakia kamer† peyuru kuã  
sini useniri burekore. 

Siniña mu ye peyurure  
kanuko dutumena yu  
kaisarige niawuto h† basa  
watiãkia komena makararÞ  
peyuru kuarÞ tiagõ.
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Casa de Transformação  
Origem da vida ritual Utapinopona Tuyuka

Apresentação
Este livro –  “Casa de Transformação. Origem da vida ritual Utapinopona Tuyuka” 

– é produto de uma pesquisa conduzida nos últimos cinco anos pelos Tuyuka sobre a 
vida cerimonial, cantos, danças, benzimentos, origem e transformação de seu povo. 
Registros de conhecimentos vêm sendo feitos de diferentes formas, procurando en-
volver as escolas e todas as comunidades, nas discussões e ações em torno de suas 
preocupação maiores: preocupações com a terra, território e as conseqüências de uma 
série de eventos sócio-políticos e cosmológicos para a vida na região do rio Tiquié.

A vida cerimonial tem implicações centrais na dieta alimentar adequada aos dife-
rentes momentos da vida, no parto e nascimento, na prevenção e cura de doenças, 
na atribuição dos nomes pessoais. Também evidencia as mudanças permanentes nas 
formas de expressão e transmissão de conhecimentos entre as gerações, assim como 
nas formas de habitação e ocupação do espaço ao longo do tempo. 

Os Tuyuka precisam das Casas Rituais para cantar, dançar e fazer festa. O fato 
de construírem malocas para danças marca sua importância na região, em relação a 
povos que as abandonaram ou as constroem hoje com um outro caráter. Hoje as Casas 
Rituais não são mais lugar de moradia em toda a região do alto Rio Negro. As malocas 
tuyuka são importantes para receber visitantes que passam temporadas entre eles, 
e para fazer cerimônias com Flautas Sagradas que precisam acontecer em lugares 
fechados, para as mulheres e crianças não verem. Maloca, para os Tuyuka, é Basariwi, 
Casa Ritual. Para dançar é preciso construir uma Casa com os esteios posicionados 
adequadamente. Essa Casa Ritual marca a continuidade do povo de hoje com seus 
ancestrais, com o Universo e as Casas de Transformação do tempo original. 

Os sentidos da Casa Ritual se adensam na medida em que bons bayaroa – mes-
tres de cerimônias – estejam atuantes, ao lado de outros cantores-dançadores que os 
acompanham, de bons benzedores – kumua ou basera – e bons recitadores da nar-
rativa de origem – yuamua. Seus sentidos se ampliam ainda mais quando o povo tem 
seus ornamentos, já que a Caixa de Adornos é a alma da maloca. Seus instrumentos 
musicais e todos os outros instrumentos cerimoniais como bancos, lança-chocalho, 
suporte de cuias e cuias, forquilha de cigarro, além do ipadu, caapi, cera de abelha e 
a bebida fermentada, o caxiri  fazem parte também da alma da maloca.

Este livro marca uma etapa desta pesquisa, que continua. Registros escritos e 
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audiovisuais são complementares nesta proposta de captar as formas de expressão e 
transmissão de conhecimentos dos mais velhos. Os Tuyuka estão começando a orga-
nizar um acervo dos registros iniciados em 2000, de forma a envolver os jovens alunos 
na sua catalogação e tornar o material acessível e disponível para novas iniciativas de 
intercâmbio e gestão de conhecimentos por parte das comunidades. Uma seleção de 
músicas Tuyuka foi publicada no Álbum Utapinopona Basamori, um CD triplo editado 
com apoio da FOIRN, ISA, Dartmouth College Faculty e Montgomerry Endowment. 

Aspectos fortemente marcados desta empreita de registro e gestão de conhecimen-
tos tuyuka são: a) a realização das festas – com caxiri, caapi, danças e brincadeiras 
– como forma privilegiada pelos mais velhos para transmissão de seus conhecimentos; 
b) a produção de uma literatura própria em língua tuyuka, que alimenta sua política 
lingüística de ampliar as possibilidades de uso do tuyuka e evitar seu enfraquecimento, 
seja pela influência da língua franca indígena regional, o tukano, seja do português; c) 
uso da língua tuyuka como língua de instrução durante todo o ensino fundamental e 
não apenas como uma língua adotada apenas nos primeiros anos do ensino e depois 
colocada em segundo plano  pelo português.

A produção literária tuyuka está em curso e em circulação: suas primeiras publica-
ções aconteceram exclusivamente em Tuyuka. Em 2001, Mariya dita iñanunuse masire 
(Nossa Terra. Conhecimentos para o manejo), com apoio da FOIRN e do ISA; em 2002, 
Kiti wederira tuohoarira (Histórias tuyuka de rir e de assustar); em 2003, Waikura Wura 
(Bichos da terra e bichos do ar); em 2005, Utapinopona Keore, saiña hoa bauaneriputi 
(Guia para continuar pesquisando a matemática tuyuka). A partir de 2004 começaram a 
ser elaboradas traduções de alguns destes livros, com o objetivo de fazer circular esta 
produção literária entre leitores não-tuyuka. No entanto, esta é a primeira realização 
bilíngüe em um único volume. Acreditando na importância de buscar também reconhe-
cimento de sua literatura através de traduções, reuniram um pequeno grupo de jovens 
e velhos conhecedores. Aí estava o finado sr. Laureano Ramos, um intérprete para 
os jovens tradutores, da linguagem ritual cujo simbolismo nem sempre é acessível. E 
Aloisio Cabalzar, antropólogo do ISA, apoiando na organização dos registros. A mim, 
coube o trabalho de adaptar a linguagem do texto em português e, ao lado de Higino 
Tenório e José Barreto Ramos (lideranças tuyuka), organizar o texto de maneira um 
pouco independente do texto tuyuka, com algumas informações adicionais sobre os 
mitos e Casas de Origem, pensando no leitor não-tuyuka.

Flora Dias Cabalzar, apoio à Escola Tuyuka,  
pesquisadora colaboradora do Instituto Socioambiental.
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Capítulo 1

Casas de Transformação e Origem dos  
Filhos-da-Cobra-de-Pedra
Deus da Origem viu a terra cheia de maldades e tristezas; teria que limpá-la pri-

meiro.  Assim, fez todas Casas de Transformação como coisas boas, Casas de Leite, 
de Frutas Doces. Transformou-as em Casas de coisas boas onde pudesse benzer a 
alma de todas as crianças. Foi como tudo começou.

Lago de Leite  (Opekõdia, Okosope Makawi)
A transformação do nosso povo, com todas as suas divisões, começou no Lago de 

Leite (Opekõtaro), lugar de origem dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra (Utapinopona, como 
nos autodenominamos). A Humanidade teria que surgir através do Lago de Leite, um 
lugar limpo como o ventre materno, o útero, uma Casa de Leite (Opekõwi). Casa de 
Leite Materno, suporte de vida dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra. Para se  transformar 
precisava de um assento, o Banco de Leite (Opekõ Kumuro). Para ter sabedoria, pre-
cisava da Cuia de Ipadu, do Suporte de Cuia (Yuiro) e do Cigarro (Muno).

O Lago de Leite é nossa Porta de Tõko, Casa de Tõko (Tõko Wi), Assento de Tõko 
(Tõko Kumurõ), Cuia de Tõko (Tõko Wastoa). Tõko é uma frutinha doce da capoeira, 
chamada buiu-buiu em Língua Geral. Assim são as Casas de Tõko, de Leite, de coisas 
boas. O Lago de Leite, chamado porta de leite, é por onde os Filhos-da-Cobra-de-Pedra 
saíram emergindo (kamepe emuatiri) como Gente da Transformação.

No início da transformação da Gente da Transformação e da Humanidade, Deus da 
Transformação (aquele que viria a ser o Filho-da-Cobra-de-Pedra) arrumou tudo o que 
levaria consigo: cerimônias de benzimentos, danças (basamori) e entoações (wederige 
hirÞ). Através de benzimentos arrumou tudo, disse tudo o que surgiria. 

  Já possuindo ipadu, fumo, cera de abelha, adornos, lança-chocalho, porta-cigarro 
e caapi, através deles pensava em ter filhos e irmãos que se reuniriam para entoar 
cerimônias (wedereti). 

Através dos benzimentos, procuraram a vida ou alma das crianças na Casa de 
Leite (Ukoriwire) e benzeram todas as crianças. Nessa Casa de Tõko, os Filhos-da-
Cobra-de-Pedra benzeram a iniciação das meninas e meninos. [fig. pág. 11]

Casas de Transformação
Do Lago de Leite, origem da alma e da vida, a Gente da Transformação veio na 

Canoa de Cobra, como é a Canoa de Transformação.  Deus da Transformação emergiu 
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no Lago de Leite e veio chamando cada Casa de Transformação, onde os Filhos-da-
Cobra-de-Pedra vinham se transformando. Em cada Casa havia um obstáculo. Nessas 
Casas que primeiro o homem conheceu, aprenderam comportamentos, benzimentos, 
rumos a seguir. Conheceram as Casas de Tõko, as Casas de Tristeza e as Casas de 
Flautas Sagradas.

Casas de Tõko  A terra é cheia de maldade, terra de tristezas (boriyepa). Além dos 
povos em transformação, existiram os seres que ficaram no mundo (waikura ñañara) sem 
se transformar, que nos provocam várias doenças, doenças de Gente-Peixe (waimasã 
diarige), doenças de Gente-Árvore (yukumasã diarige), de Gente-Sapo (woga masã 
diarige), das quais temos que nos proteger.  A Gente da Transformação conheceu e 
aprendeu as rezas de proteção das doenças e maldades. Por isso elas existem.

Viajavam na Canoa de Transformação (Pamuri yokosoro), deslocando-se numa 
grande viagem, como é lembrado nas cerimônias e nos benzimentos de proteção ou 
cura durante as festas e outros momentos. 

Gente da Transformação formou-se no Lago de Leite, a partir de onde começou a 
percorrer as Casas de Transformação, procurando lugares para viver. Vinha dentro da 
Cobra. Hoje podemos dizer que vinha de Canoa. Chegava nos lugares e purificava-
os, transformando-os em Casas de Leite e Tõko. Assim são as Casas de Tõko. São 
malocas onde os Filhos-da-Cobra-de-Pedra prepararam a terra para dançar. Onde 
começaram a dançar.

Casas de Tristeza (Boriwi)  As Casas de Tristeza são Casas da Gente-Peixe 
(waimasã), que não se tornou gente humana. Casa Temedawi e Casa-Pedra-de-Trovão 
(ou Casa-Arma-de-Tristeza) são Casas de Tristeza. Casa-Pedra-de-Trovão é onde os 
Diroa tomaram as armas do trovão, para trovejar as Onças de dente grande.

Casa de Tristeza (Boriwi) não é Casa de Leite (tõkowi). Gente-Peixe não queria que 
a Gente da Transformação (Pamuribasuka) aparecesse nessa terra, por isso até hoje 
provoca doenças. Gente da Transformação não encosta nessas Casas, passa direto. 
Para não ser percebido faz, através de reza, cercas de talas de paxiúba ou esteiras 
de proteção, passando sem ser vista. 

Casas de Transformação de Flautas Sagradas  Em Okodiawi (Casa Rio de 
Água) todos os grupos conseguiram suas Flautas Sagradas, cada um pegando seus 
instrumentos. Esta Casa de Transformação é onde começaram as cerimônias de ini-
ciação e cerimônias de dabucuri de frutas. As frutas para o dabucuri foram recolhidas 
no igarapé Seringa (Wasoya). 

Okodiawi é o centro de tudo, onde apareceu o caapi, onde a primeira mulher deu à 
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luz a urumõ. O sangue do parto escorreu num igarapé abaixo de São Tomé do Uaupés, 
chamado Igarapé de Sangue (Diiya). Com as Flautas Sagradas (Masãkura) a Gente 
da Transformação adquiriu maior poder de proteção, por isso Diawi marca o início de 
nova fase, não mais das Casas de Transformação como as outras, mas já das Casas 
de Transformação de Flautas Sagradas (Masãkuwiseri). Adiante vamos detalhar alguns 
acontecimentos importantes em Okodiawi e em outras Casas de Transformação de 
Flauta Sagrada.

As Casas onde os Filhos-da-Cobra-de-Pedra  
vieram se transformando
Casas de Transformação e Casas de Tristeza
• Lago de Leite ou Casa de Leite (Opekõtaro, Okosope makawi): lugar de origem
• Casa de Pabu (Pabu Makawi): Casa de benzimento da alma
• Casa de Morro de Ingá (Menebu Makawi): onde é entoado o aparecimento da 
Gente de Ingá
• Casa de Buara  (Buara Makawi): Casa de benzimento da alma
• Casa de Quarto de Leite (Opekõsawi, Manau Makawi): Manaus 
• Mariwa Makawi 
• Casa de Paricá (Wihõwi; Parikatuba): onde a Gente do Universo, Bureko Basoka, 
descobriu o paricá
• Casa de Preguiça (Wunuwi):  Airão, onde benzem menstruação
• Casa de Formiga Lavapé (Yepamoawi): Barcelos 
• Casa de Gente Peixe (Temedawi): Casa de Tristeza
• Casa de Buraco de Tapuru (Bekoakope Makawi): Casa da entoação
• Casa do Chefe das Lagartas (Hiãbukurawi): cigarrinha que canta antes de todas 
as lagartas
• Casa de Papagaio (Wekowi)
• Serra Bela Adormecida (Yarigebo Makawi, Warirogu)
• Casa de Forno (Kataro Makawi) 
• Casa de Sapo (Tuburowi ): São Gabriel da Cachoeira 
• Casa de Cachoeira (Poea Makawi)
• Casa de Pedra de Miçanga (Ñakeparo Makawi)
• Casa de Toco de Flores (Koritutu Makawi): onde param para fazer entoação
• Casa de Ilha de Ipadu (Patuñoa Makawi)
• Casa Morro de Leite (Opekõtutu Makawi): cabeceira do Rio de Leite 
• Içana (Wisoya Makawi)
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• Casa Dente de Ralo (Sokorõpika Makawi): localizada no rio Tiririca ou Wisoya
• Casa Entrada de Paraná de Tatu (Pamoyuti Omasarõ Makawi)
• Casa Morro de Pau (Yukubu Makawi): Casa de Desenho de Pau

Casas de Flautas Sagradas
• Casa Rio de Água (Okodiawi, Diawi)
• Casa Ilha de Rabo de Arara (Mapikõ Nukurõ Makawi)
• Casa Paraná do Açaí 
• Casa de Surgimento de Pau de Bastão de Ritmo (Wakura Makawi): Casa de 
entoação
• Casa Ilha de Ananás (Senañoa Makawi)
• Casa de Surgimento de Caapi Ingá  (Menekoarañoa Makawi): Taracuá
• Casa de Chefe das Lagartas (Hiãbukurañoa Makawi)
• Casa Porta-Cigarro (Munoputiya Makawi): Casa dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra, 
acima de Urubuquara
• Casa Buraco de Tocandira (Petakope, Sitoriwabu Makawi): Morro de Cumatá, 
Casa de surgimento dos Tukano e dos Bará, Casa de entoação
• Casa de Fumo (Munora Makawi): no igarapé onde receberam um tipo de fumo
• Okosenero Makawi 
• Casa Lago de Cobra Bé (Berataro Makawi): onde surgiram os Tuyuka do Bo-
aya
• Pabu Makawi 
• Casa Urubu-papagaio (Wekoyuka Makawi): onde receberam as Flautas Sagra-
das
• Casa de Cuia de Tõ (Tõwa Makawi): cuia para benzimento
• Casa da Foz do Igarapé Paca (Semeña Pito Makawi) 
• Casa Cachoeira Mutum (Wanopipoea Makawi)
• Casa Cachoeira Tatu (Pamopoea Makawi): surgimento de Flauta Sagrada
• Casa Igarapé Kata (Kataya Makawi) 
• Casa Morro de Wape (Wapebu Makawi): onde receberam escudo de cipó tran-
çado 
• Casa Cachoeira Monte de Beiju (Busepoea Makawi): surgimento de adornos 
(apeye)
• Casa Foz do Igarapé Umari (Wamuñapito makawi): onde os benzedores encon-
traram seus avós
• Casa Morro de Umari (Wamubu Makawi): origem do umari
• Casa Carne de Umari (Wamudiro Makawi): onde fizeram beiju de umari, onde 
surgiram outras variedades de umari 
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• Casa Gente de Umari (Wamumasa Makawi): onde Gente de Umari chegava com 
casca de umari (a canoa deles era aquele casco de umari), para fazer dabucuri 
de umari
• Casa de Cachoeira Mandi (Ikiapoea Makawi): Casa de Mandi
• Casa Morro de Onça (Yaibuwi, Okosirika Makawi): na entoação, Okosirika
• Casa Foz do Igarapé Gavião (Kaya pito Makawi)
• Casa Serra de Máscara (Sutirogu Makawi): transformação de pose sutiwi
• Casa Igarapé Cabaça (Wastoaya Makawi)
• Casa Cachoeira de Caju (Sunapoea Makawi)

Acontecimentos e significados de algumas   
Casas de Transformação
Casa de Quarto de Leite  (Opekõsawi, Manao Makawi)  Essa Casa sempre foi 

conhecida como Opekõsawi. Manao Makawi (Casa dos Manao) é um outro nome que 
deriva do povo que vivia aí na foz do rio Negro (Opekõdia). Em cada Casa de Leite 
ou Casa de Transformação, e também nesta, praticam o que aprenderam, sempre 
protegendo-se da terra cheia de doenças e maldades, transformando-a em terra de 
leite e frutas doces, para que a Humanidade possa nela viver.

Pabu  Esta Casa está dentro da água, debaixo do Lago de Leite; ali tem uma porta 
chamada Pabu Sope, por onde Gente da Transformação entra no Lago de Leite. As 
pessoas chamadas Pao têm sua alma benzida a partir desta casa.  

Casa de Formiga (Yepamoawi)   Aqui viram a terra cheia de formigas, impró-
pria para ser povoada. Através de benzimentos conseguiram acabar com toda essa 
praga. Até hoje conhecemos o benzimento para eliminar todo tipo de formigas de um 
terreno.

Todas essas formigas têm essa relação com a gente: nosso corpo é visível pra elas, 
e elas nos ‘ferram’ ou nos atacam com suas armas: flechas, lanças e cetros pontudos.  
Por isso nenhuma criança deve entrar em um lugar sem estar protegida. 

A Gente da Transformação eliminou essas formigas, depois encarnou nelas esse 
leite espiritual, para terem força para resistência. 

Serra de Wariro (Warirogu, Yarigebo Makawi)  Quando Yarigebo, Deus da Fartura, 
abandonou com desgosto a casa de sua mulher e filhos, andou pela serra do Wariro. 
Aceitou o convite das filhas de Wariro e foi até a casa de seu futuro sogro, Wariro, bem 
em frente às serras de São Gabriel (Bela Adormecida).

Esse relato está contado em três partes, a primeira fala da origem da morte e fim 
da fartura entre os filhos de Yarigebo que, desgostoso, escondeu deles os alimentos 
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e partiu. A segunda, da visita de Yarigebo à casa de Wariro (Warirogu). Ali, onde os 
alimentos eram apenas os frutos do mato, Yarigebo deu origem aos cultivos da roça, 
e também aos trabalhos pesados de processá-los. Na parte final, Yarigebo retorna à 
casa de seus filhos para lhes mostrar onde tinha escondido os alimentos.

Parte I.  Yarigebo tinha dois filhos. O menor não tinha esposa e aproveitava da 
mulher do irmão maior. 
Quando chegou a época, o pai fez a iniciação dos filhos. Durante o ritual de inicia-
ção eles tinham que viver isolados, mas a esposa do irmão maior vinha provocar 
o menor, em vingança.
– Não posso transar, estou em tempo de iniciação – o rapaz se esquivava.  Mas 
ela tanto insistiu, que ele acabou cedendo. 
Ao notar o acontecido, o irmão maior matou o menor, enrolou-o em uma esteira 
de talas de paxiúba e o colocou no alto de uma árvore. Voltou para a maloca sem 
contar nada ao pai. Foram os pássaros de mau agouro – que cantam diante da 
morte – que o avisaram. Ao escutar o canto, o pai, como pajé, procurou a ‘Gente 
do Universo, Gente desse Mundo’. Procurou, procurou, até que decifrou o canto.
– Houve morte, eles se mataram... – Então ele rezou. 
Logo que matou, o irmão maior tirou a parte genital do irmão menor e jogou fora.  
Através de reza o pai viu tudo.
– Como meu filho vai viver agora? – perguntou-se, e pensou em colocar no lugar 
um tipo de cogumelo, ou em fazer um pênis a partir do cigarro. Pensando, conse-
guiu. Mas o jovem estava com vergonha, sabia que o pássaro de mau agouro iria 
chamá-lo de ‘fantasma’ wat†.
– Aí vem o ‘fantasma’! –  disse o curiozinho, quando o pai trouxe o filho menor de 
volta para a maloca. 
– Pai, ele está me chamando de ‘fantasma’.
– Ele está falando à toa – o pai procurou acalmá-lo, e continuaram se aproximan-
do.
– Aí vem o ‘fantasma’ – repetiu o pássaro. Dessa vez o jovem caiu, morreu de vez. 
Esse foi um mau presságio, sinal da morte: os homens passariam a morrer.
Yarigebo estava aborrecido, percebendo o que passaria a acontecer nas gerações 
seguintes. Chegou na maloca muito bravo com a esposa, dizendo que ela se orgu-
lhou de ter dois filhos homens, mas que, no entanto, não soubera educá-los. 
Até então eles viviam na fartura, comendo todo tipo de alimento.  
– Eu vou castigar vocês,  todos vão passar muita fome –  disse e vingou-se. Es-
condeu todos os alimentos e foi-se embora. 
Todos os outros povos já sabiam da morte entre os filhos de Yarigebo, era notícia 
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por todo lado. 

Parte II. Yarigebo na Casa de Wariro (Warirogu)
– Yarigebo vai passar por aqui – ficou sabendo Wariro. 
Wariro tinha duas filhas. Sabendo que Yaribebo era o pai da fartura, pai da alimen-
tação, disse a elas que o esperassem ali... 
Elas pensavam que ele passaria como pessoa, mas quando viram um pato des-
cendo, perguntaram onde ia ele.
– Estou viajando – respondeu. Elas perceberam que era Yarigebo.  
– Olha, nosso pai quer muito conversar com você, você vem?
Ele foi, mas teve que esperá-lo até o anoitecer, pois Wariro tinha saído para coletar 
frutas do mato. Esse povo só comia frutas e frutos do mato, várias espécies que 
produzem um pouquinho de tapioca, como cará do mato e outras. Naquela noite 
eles trouxeram uma fruta para oferecer, ipisa. Yarigebo provou, mas não gostou. 
– Isso tudo é comida dos animais. Por falta de mandioca é que eles estão comen-
do – pensou Yarigebo. 
Após vários dias, Yarigebo, que tinha trazido consigo um pouquinho de tapioca e 
outro pouco de beiju, mandou-os colocar a tapioca num recipiente e o pedaço de 
beiju num cesto. Na manhã seguinte, aquele recipiente de tapioca estava cheio. 
A cesta de beiju também.
– Agora sim chegou fartura, não precisamos mais coletar fruta do mato. Tão feliz, 
Wariro ofereceu suas filhas para Yarigebo em casamento, que aceitou.
– Vamos fazer caxiri? – sugeriu Yarigebo no dia seguinte.
– De onde? – pensaram elas, que não tinham mandioca para fazer caxiri. 
Yarigebo as mandou colocar taioba, que elas já tinham, no pote de caxiri. Quando fo-
ram ver na manhã seguinte, aquele pote estava cheio de caxiri bem espumoso...
– Agora sim, vamos tomar caxiri – animaram-se ainda mais.
Já estando casado com as filhas de Wariro, chegou o tempo de fazer roçado.
– Marquem o lugar do roçado, onde querem que eu faça a roça – disse às suas 
esposas. Elas foram e marcaram.
– Já vou derrubar – disse Yarigebo no dia seguinte. – Nenhuma de vocês venha 
espiar! – recomendou às duas mulheres antes de ir. 
Lá, enfeitou-se com todos os adornos cerimoniais (faixas emplumadas, cetro e tudo), 
como se fosse dançar. Nem foi preciso derrubar. Ele mesmo começou a queimar 
no meio da roça, com todos os seus adornos. Dizem que se fez transformar em 
penugem, espalhando-se por todo canto, para queimar bem toda a roça. 
– Ele se queimou – disse a irmã menor, ouvindo aquele estrondo e vendo de longe 
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um fogaréu ardendo.
– Acho que ele se queimou. Vamos ver! – disse a outra.
– Mas não devemos olhar. 
– Temos que ir – e as duas foram. Viram o fogo ardendo, pau caindo, um fogo 
enorme. Elas voltaram em seguida, mas chegou aos olhos dele que elas o viram 
todo enfeitado e queimando.
Depois de queimar e o fogo cessar, ele voltou. 
– Vocês estiveram lá na roça? – perguntou.
– Não – elas responderam.
– Eu percebi que vocês chegaram e me olharam.  – Por causa da desobediência 
delas, as roças hoje em dia não queimam bem nas beiradas. 
– Agora vamos olhar a roça, mas venham devagar, com cuidado para não tropeçar 
– ele recomendou às esposas. 
Na roça já tinha nascido e crescido de tudo, frutas e tubérculos. Já tinha mandioca, 
batata, batata doce, cucura, banana, cubiu, abiu, ingá... Quando elas viram aquele 
roçado lindo, ficaram tão emocionadas que correram para ver. Uma delas tropeçou 
num toco e caiu desmaiada. Desde então, daquela geração para cá, as mulheres 
poderiam cair na roça, com a doença que nós chamamos kutadiarige. Esse foi o 
sinal. A mulher desmaiou de tontura e, no ataque, cagou e mijou. Desse cocô e 
xixi originaram-se as pragas e capim que crescem na roça, dando muito trabalho 
para capinar e limpar.
Ele benzeu para ela se recuperar, voltar a si e levantar-se.
– Vão agora arrancar mandioca, mas ao chegar em casa, não comam nada; até 
terminar de ralar e espremer tudo, não comam nada, vocês devem preparar tudo 
e só comer depois – fez outra recomendação.
Elas foram. A mandioca que arrancavam já saía limpa e sem casca.
Yarigebo, homem de fartura, fez aparecer na casa beiju pronto com peixe moque-
ado. Elas viram tudo quando voltaram do trabalho com fome. Tinha até farinha, 
chibé e caxiri prontos. 
– Eu vou comer, estou com fome – disse a esposa mais nova.
– Não, ele disse para não comer. Vamos acabar de trabalhar, depois a gente 
come. 
– Não vou agüentar, depois eu trabalho de barriga cheia – disse.
– Então está bom, eu também – disse a outra convencida, e comeram. 
Enquanto comiam, aquela mandioca que tinha saído limpa e sem casca da terra, 
foi criando casca. Quando elas acabaram de comer e iam voltar a ralar, viram toda 
a mandioca com casca. Começaram a raspar.
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– O que está acontecendo? – perguntou Yarigebo, ouvindo barulho delas raspando 
a casca.
– A mandioca já criou casca!
– Eu avisei e vocês desobedeceram. De agora em diante, por causa de vocês, 
as novas gerações vão sofrer, terão que raspar a casca da mandioca para poder 
ralar. 
Elas convidaram o cascudo (bodo) e um lagartinho (karitoa) para ajudar. O cascu-
do começou a raspar com a boca e dentes. De tanto raspar ficou com os beiços 
arregaçados. Os lagartinhos ralavam sentados, de tanto ralar ficaram com a bunda 
chata.

Parte III. Yarigebo retorna à casa dos filhos, onde existia fome.
Wariro é sogro de Yarigebo. Yarigebo – Deus da Fartura – é como uma maniva, 
cada pedaço de seu corpo, uma variedade diferente de mandioca. Essas muitas 
variedades de maniva, ele foi deixando em seu caminho. A primeira variedade – 
patiduku – ficou ali na cabeceira do Curicuriari, na serra Patigu. Outras variedades, 
foi deixando em diferentes lugares.
Na terra de Wariro todos já estavam comendo bem, com fartura. Mas o filho de 
Yarigebo, em sua terra de origem, estava passando fome. 
– Por causa da morte de meu filho menor, deixei os outros passando fome. Vou 
visitá-los.  Chegou e viu um filho passando fome. 
– Por causa da morte do teu irmão, eu escondi a mandioca. Elas estão ali, você 
tira dali e planta – ele indicou o lugar onde tinha escondido as mudas de maniva, 
entre as sapopembas de uma árvore.
– Quando o pé de maniva crescer, eu voltarei para visitá-los. Preparem um bom 
caxiri para minha chegada. 
Isso aconteceu em Warirogu.

Casa de Forno (Kataro Makawi)  Na Casa de Forno do Universo (Bureko Kataro), 
Deus da Transformação pensou na falta que faria um forno para torrar farinha, fazer 
beiju e alimentar a geração de Gente da Transformação (Pamuri Basuku). Nesse lugar 
Gente da Transformação aprendeu a fazer o forno e pensou na mulher como Yarige 
Pako, Mãe da Alimentação; e pensou no Forno do Universo da Mãe da Alimentação 
(Yarige Pako Kataro).

O forno também seria importante para torrar e secar o fumo ou tabaco, que seria 
oferecido aos cunhados assim que aparecessem nesse mundo. Por isso hoje em dia, 
quando oferecemos ritualmente cigarro aos parentes ou cunhados, essa Casa é citada 
pelo benzedor e pelo entoador: ‘Nossa Casa de Transformação do Forno do Universo 
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(Mari Pamuri Kataro Makawi), Casa de Forno, Casa de Transformação dos Filhos-da-
Cobra-de-Pedra (Utapinomak‰ Katarowi)’. Esses dois fatos muito importantes são o 
sentido da Casa de Forno. 

Casa de Sapo, Casa de Tristeza (Tuburowi)  Depois chegaram à atual São Gabriel 
da Cachoeira, Tuburowi, Casa de Sapo. Casa de Intrigas. Casa de armas, de rixa, de 
ódio, Casa de Tristeza. Não era lugar apropriado para permanecer. 

Casa Morro de Leite (Opekõtutu)  Na cabeceira do rio Negro existe um Morro 
de Leite (Opekõtutu) onde nasce o rio Negro. Por nascer nessa serra, esse rio é fonte 
de leite, fonte do Rio de Leite (Opekõdia). O Filho-da-Cobra-de-Pedra viu e percebeu 
que era fonte de vida. 

Tunuí (Wisoya Makawi)  Antes de entrar no Uaupés a Gente da Transformação 
entrou no rio Içana  (Wisoya) subindo até Tunuí, onde o Filho-da-Cobra-de-Pedra usou 
um esteio (wisõbota) para fazer a Lança-Chocalho com a qual  perfurou uma passagem 
para o Lago de Leite do céu. Foi até lá e desceu novamente. No retorno, entrou no rio 
Uaupés (Diapasa).  Wisogu é o nome de uma árvore da terra firme com cuja madeira, 
de cor vermelha, se faz a Lança-Chocalho do baya ou mestre de cerimônia, chamada 
Yuku Besugu.

Casa Ilha Folha de Sororoca  (Hop‰ Nukurõ Makawi) Aqui Deus da Transforma-
ção viu uma maneira de criar a folha de sororoca. Esta é a Casa de origem da sororoca, 
cuja folha é usada para enrolar o Grande Cigarro usado nas cerimônias.  

Itapinima Gente da Transformação não parou em Itapinima, porque era Casa de 
Tristeza. 

Casa Caixa da Noite (Ñamikoro Makawi)  A Casa da Caixa da Noite (Ñamiritibawi) 
fica acima de Itapinima. É lugar de origem da noite, onde o Filho-da-Cobra-de-Pedra 
recebeu a Caixa da Noite. 

– O dia já afundou. Chegou a noite – assim esse lugar é lembrado durante as 
cerimônias, quando o benzedor diz boa noite ou despede-se de todos e do dançador 
(baya), através de um ritual chamado nañiokurÞ. 

Conta-se que o povo Paneroa (Ayawaro) vivia só de dia. Não havia noite. Eles não 
agüentavam mais. As mulheres iam para a roça, traziam mandioca, processavam, 
preparavam alimentos, faziam mingau. Quando acabavam de comer, dormiam. 
Mas dormiam mal. As crianças muitas vezes ficavam despertas. Por não ter noite, 
não descansavam bem e a comida não rendia.
Então perceberam que aquela nuvem preta que subia ao longe no leste era a Casa 
do Dono da Noite. 
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– Vamos trocar a noite por nossos adornos cerimoniais – pensaram e foram. Devem 
ter chegado tarde na maloca de Warimi, lá já estava escurecendo.
Chegaram –  em cinco irmãos – e o saudaram. 
– Por que vieram? – perguntou Warimi. 
– Viemos trocar a noite de vocês pelas nossas plumas. – Tinham tudo completo, 
a indumentária, adornos cerimoniais (apeye), cangataras. Trouxeram tudo para 
trocar pela noite.
– Agora é noite, já é tarde, vamos descansar. Amanhã cedo negociamos – Quando 
se faz este tipo de troca é preciso celebrar antes, oferecer ipadu, cigarro e caxiri. 
No dia seguinte começaram os preparativos. Foram recolher ipadu e o prepararam. 
No outro dia prepararam caapi. Warimi rezou, fez a cerimônia. Quando estavam 
bem envolvidos na festa, o caapi fazendo efeito, ele ensinou todas as cerimônias, 
planejou como iriam cantar na boca da noite, à meia noite e ao amanhecer. Sob 
efeito do caapi, ele entregou uma caixinha, disse que era a Caixa da Noite (Ña-
miritiba).
No dia seguinte a festa acabou. Despediram-se e voltaram para casa satisfeitos, 
pois já tinham o que desejavam, a possibilidade de ter noite e dia, pensaram. Mas 
a noite significa também escuro, lamentações, tristeza. Por isso Warimi ensinou 
uma reza para a noite, que ‘joga’ essa tristeza, ‘faz limpeza’ e ‘purifica’ a noite. 
– Quando voltarem, não abram a Caixa, soltando a noite sem mais nem menos. 
Para abri-la vocês deverão preparar caxiri, como eu ensinei – avisou Warimi na 
despedida.
Lá chegando, espalharam para todos a notícia da chegada da Caixa da Noite. Fi-
zeram festa e dançaram. No meio da festa, abriram a Caixa. Quando abriram, todo 
mundo – crianças, adultos – ficou infestado de feridas. Descobriram que aquela 
era uma caixa de feridas malignas. Então fizeram outra viagem.
Na segunda viagem, Warimi deu só uma caixinha de terra. Nela havia um tipo de 
terra, ou barro, que começaram a jogar e espalhar por toda parte. Assim começou 
a aparecer essa terra fértil. Jogaram para os quatro pontos. Por isso essa terra é 
coberta de terra boa. Mas não foi suficiente para cobrir toda a terra, por isso tem 
serra descoberta, não deu para cobrir tudo.
Decidiram voltar mais uma vez em busca na noite, porque os adornos cerimoniais 
cedidos tinham sido fruto de muito trabalho e sacrifícios. 
– Nós trabalhamos e trocamos. Nós queremos a noite – pensavam.
Desta vez Warimi deu a eles a verdadeira Caixa da Noite. 
– Será que nos enganou de novo, esse Senhor da Noite? Vamos abrir logo – pen-
saram, pois já estavam descrentes. 
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Assim que saíram, um pouco acima, abriram a caixinha. Ela continha um passari-
nho chamado japu da noite (ñamikumu). Dizem que esse japu só canta de noite. 
Quando abriram, ele voou e, imediatamente, escureceu. Os cinco irmãos ficaram 
no escuro, sem luz, sem nada. Caminharam um pouco e decidiram esperar até o 
amanhecer. À meia-noite veio chuva, eles sentiram fome e frio. 
Não tinham nem um pedaço de beiju para comer. Tiraram um pouco de ipadu que 
tinham e fizeram um abrigo para descansar. Sentindo fome, transformaram-se em 
macacos da noite, para poder comer sorvinha (katawasõ). Era a primeira vez que 
estavam vendo a noite, só noite, então ficaram desesperados. Hoje acreditamos 
que quando esse macaco da noite começa a aparecer de noite, é sinal de mau 
agouro (bori basuku), anúncio de doença ou morte.
– Será que vamos acabar nessa escuridão? – diziam entre eles.
Quando passou a fome, começaram a cantar o que tinham aprendido. Primeiro 
cantou o irmão maior... Nada de aparecer o dia. Depois o segundo, o terceiro, até 
o quinto. Quando esse começou a cantar, os grilos (ñamiributoa) também canta-
ram. 
– Puxa, acho que vai amanhecer – pensaram e continuaram o canto.
Numa maloca logo em frente vivia o tamanduá. Ele ficou todo o tempo sentado 
observando, enquanto eles pegavam aquela chuva. 
– Estou aqui em casa sossegado, enquanto os Donos do Universo estão pegando 
chuva e passando fome – disse o tamanduá, antes de acender um fogo enorme e 
se recostar na rede pra dormir. Já alta noite foi deitar.
Eles escutaram o comentário do tamanduá. No dia seguinte foram castigá-lo pelo 
descaso. Chegaram na maloca dele molhados, ipadu molhado, rapé molhado.
– Avô, nós viemos secar nosso ipadu e nosso rapé – o saudaram.
– Podem secar – o tamanduá respondeu.
Começaram a secar em frente do avô, que estava trançando um aturá. Cada um 
colocava um pouco de rapé no canudinho e soprava para o outro. Assim fazem os 
Paneroa. O primeiro aspirou um pouco, o segundo, o terceiro, o quarto, todos.
– Vem aspirar rapé com a gente, avô! – chamaram.
– Não, não, não quero – recusou.
Mas eles o forçaram, o fizeram aceitar através de reza. Ele aceitou. 
O primeiro assoprou, o segundo assoprou... quando o último dos irmãos assoprou, 
o tamanduá começou a ficar doido e correr em volta da maloca. Colocou o aturá na 
cabeça e entrou no mato. Na frente da maloca havia essa cana com a qual se faz 
flecha. Eles arrancaram e atiraram nele; uma flecha virou o rabo do tamanduá. 
– Você vai ser alimentação do povo do mato. 
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Foi assim que ele virou tamanduá, que os povos do mato tanto gostam de co-
mer. 
Foi assim a origem da noite, nesta Casa de Transformação.  Aqui tiveram noite e 
dia e controlaram o Universo.  Isso é tudo.

Casa de Zarabatana (Bupuwu Nukurõ)  Fica à montante do atual povoado de 
São Pedro do Uaupés, numa ponta onde aparece muita pedra. Nesse local uma cobra 
poderosa não queria que a Gente da Transformação ocupasse esse rio, pois pretendia 
dominá-lo sozinha. 

Wakura  Continuaram subindo o rio, navegando todos os povos juntos, ainda. 
Próximo a Açaí, a jusante do atual povoado de Matapi, existe um lugar chamado Ma-
cucu. É a Casa de Nenirõa, onças que queriam devorar toda essa Humanidade. Não 
podia passar. 

Então o Filho-da-Cobra-de-Pedra retrocedeu. Utilizando o tronco de uma embaú-
ba, fez um túnel dentro do qual conseguiram passar até Matapi. Essa é a origem do 
paraná Açaí. Chama-se Wakura. Wakuwu, onde Utapinomak‰ inventou o bastão de 
ritmo (hauã). 

Depois ele continuou subindo.
Saindo desta Casa, chegaram à Casa Rio de Água (Okodiawi ou Diawi).

Algumas Casas de Transformação de Flauta Sagrada
Casa Rio de Água (Okodiawi)  Essa Casa é importante no benzimento do nome. 

Ao benzer a alma, o benzedor sempre começa nessa Casa. Nela procuram alma para 
meninas de nome Dia. [fig. pág. 17]

Todos os povos da transformação chegaram nesta Casa de Rio, os Filhos-da-
Cobra-de-Pedra e todos os outros. 

É lugar onde surgiram as flautas sagradas consideradas Gente.
Na Casa Rio de Água todos tomaram caapi pela primeira vez. Aqui criaram todos 

os tipos de instrumentos musicais e adornos de dança. A Gente da Transformação 
criou cera de abelha, ipadu, dança de flauta sagrada, carajuru, adornos plumários, 
alguns dos benzimentos, outras danças e entoações. Aqui realizaram as primeiras 
cerimônias completas.

O caapi e as primeiras mulheres originaram-se em Diawi.
Existiam dois irmãos, mas mulheres não existiam ainda.  
Eles prepararam duas cuias de cipó de espuma (soboda), beberam daquele sumo 
de espuma para tentar criar uma companheira. Sopraram espírito, para ver se 
elas poderiam se formar. Deixaram as cuias lá. De manhã perceberam na cuia o 
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reflexo de duas mulheres, uma para cada um. Quando procuraram, elas estavam 
atrás deles.
– Você está aqui minha mulher? – perguntou um deles.
– Sim, estou aqui, meu marido – cada uma (elas eram irmãs) respondeu a seu 
marido. Foram as primeiras mulheres nesse mundo. 
Eles as levaram para casa. Então, outra vez, os dois começaram a ver como po-
deriam dar espírito através da reza, para fazer nascer um filho. A ele ensinariam 
todas as cerimônias, ritos, o uso de todos aqueles instrumentos e ornamentos. 
Não tinha outra forma, a não ser através das mulheres. 
Fizeram essa cerimônia. Prepararam uma cuia de ipadu e, através de benzimentos, 
atraíram as mulheres para provar daquela cuia. 
Elas viam que os dois homens, benzendo em silêncio, estavam preocupados. 
Passaram uma semana pensando, benzendo. Não conversavam, não iam pescar, 
nada... 
– Por que essa gente passa o dia inteiro sem conversar nada, sem comer... O que 
fazem, o que será isso? – perguntaram as mulheres. – Como agüentam tanta fome? 
O que será que eles comem? – E eles continuavam tentando atrair a curiosidade 
das mulheres para que provassem daquele ipadu.
Certo dia, quando eles foram tomar banho, a irmã maior comeu o ipadu que o irmão 
mais velho oferecia em pensamento. O mesmo fez a irmã menor. Elas provaram 
aquele ipadu. 
Quando eles voltaram do banho, notaram sinal de que elas haviam comido.
– Agora sim, sei que vamos conseguir alguma coisa. Nosso pensamento dará 
resultado – disseram.
No dia seguinte elas estavam gestantes, com o ventre já bem formado. 
Eles mesmos cuidaram delas e foram parteiros. Assim aconteceu o primeiro par-
to.
As duas pariram na mesma hora. A primeira desmaiou ao dar à luz. Mesmo des-
maiada, ela escutou choro de criança. A outra também pariu, mas aos ornamentos 
de dança e instrumentos cerimoniais, faixas emplumadas (mapoari), acangataras 
(pesarige), flautas de osso de veado (ñamakõa) e outros. 
Quando elas se recuperaram do parto, viram que tinham dado à luz. Mas a única 
criança que nasceu já tinha sido conduzida para a Casa de Quartzo, bem alto no 
Universo, onde ninguém podia entrar. O caapi é o cordão umbilical do menino. Eles 
cortaram o cordão umbilical do menino e transformaram em cipó. Lá na Casa de 
Quartzo esse menino, chamado Urumõ, criou-se. 
Sua mãe reclamou: 
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– Eu senti, escutei que nasceu uma criança...
– Não, vocês deram à luz a estas coisas: caapi, ornamentos.
– Senti que era uma criança! Eu escutei o choro! – a mulher insistia, enquanto 
Urumõ crescia lá na Casa de Quartzo.
– Você teve uma criança de sexo masculino, mas nunca irá vê-lo. Só escutará seu 
som sagrado – contaram a ela.
Lá ele cresceu sem ser visto. Até hoje as mulheres não podem vê-lo.

Origem das Flautas Sagradas em Diawi  Em Diawi, como dissemos, estavam 
todos os Povos da Transformação. Já estavam se formando os vários povos, já se 
notavam diferenças. 

– Vou deixar meus ossos que servirão de Flautas Sagradas – Urumõ pensou muito. 
Ele era um conhecedor, um masãku. Conhecia os sons sagrados de cada grupo. 
Cada parte do seu corpo tinha sons diferentes, os sons de cada grupo. Cada um 
de seus ossos era uma Flauta Sagrada para um grupo diferente. Para cada grupo 
que ensinava, tocava de um jeito. 
Começaram a ter filhos e chegou o momento da primeira iniciação de seus filhos. 
Todos queriam que Urumõ fizesse a festa de iniciação deles. Ele já estava mais 
velho e queria deixar sua sabedoria, através de outros. Urumõ desceu para convidar 
a todos para uma iniciação. Então o convidaram para um dabucuri de uacu. 
Ele estabeleceu algumas regras para os iniciandos. Sobretudo, que ficassem sem 
comer certos tipos de alimento, nenhuma fruta assada e outras regras.
Foi, com todos os iniciandos, até a cabeceira do rio Içana. Lá, subiu num pé de 
uacu para coletar frutas para fazer o dabucuri. Mandou-os fazer uma fogueira 
bem alta. 
Duas ou três sementes daquele uacuzeiro caíram dentro da fogueira.
– O que vocês estão fazendo? – perguntou ao ouvir uns estalos.
– Comendo uacu assado! – falaram.
Nesse momento ele decidiu preparar uma emboscada para os meninos, que o 
estavam desobedecendo.
Formou um temporal muito forte. Com a força do vento ele fez esconder todas 
as folhas úteis para fazer tapirizinho. Ninguém teria como se esconder da chuva. 
Escondeu folhas de sororoca, folhas de bacaba, de açaí, caraná. As crianças pro-
curavam à toa abrigo para se proteger da chuva. 
– Aqui tem um tronco oco caído! – Urumõ gritou. Era o ânus dele, que tinha se 
transformado em um oco de pau. Logo que as crianças entraram, ele se fechou, 
devorando todos, menos um. 
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O único que ficou fora era chamado Sitiudiro, nome de uma espécie de periquito. 
Como iniciando, ele passou a ser acompanhado por Urumõ, que o levou até a 
Casa de Quartzo, onde ninguém podia entrar ou sair. Ele trancou tudo e deitou-
se perto da porta. Ali, arrotava um mau cheiro que enchia a casa. Sitiudiro não 
aguentava mais. 
– Você está gostando do cheiro que sente? – Urumõ perguntava.
– Sim, está cheiroso como basapia (uma planta aromática) – respondia com medo 
e para não ser devorado. Isso aconteceu muitas vezes.  
Enquanto isso, Sitiudiro roía a parede de quartzo, na esperança de conseguir 
escapar.
Urumõ falava muitas coisas, que Sitiudiro ouvia. Sempre falava sobre como ele 
próprio viria a ser morto um dia. Dizia que não morreria com tiro de espingarda, 
nem com facão, machado, ou qualquer outra arma de fogo. Morreria, sim, golpeado 
com um pedaço de cabari. E seria enterrado no chavascal. 
Ele também não queimaria fácil no fogo, só se fosse fogueira de pau do ingazeiro. 
Quando isso acontecesse, anunciava, o mundo inteiro queimaria e esse seria o 
dia da origem do verão de ingá (mene kuma), também chamado hoje de verão do 
incêndio de Urumõ (Urumõ h‰ri kuma). Para sobreviver, a Humanidade teria que 
se esconder num esconderijo apropriado.
Ele também dizia que não tomaria de qualquer caxiri, como a gente atualmente 
faz. Só participaria de uma festa com um tipo de caxiri do qual ele nunca antes na 
vida tivesse provado. Tudo isso ele dizia na Casa de Quartzo. 
Certo dia, Sitiudiro terminou de fazer o buraco na parede da Casa de Quartzo. Já 
ia varando e fugindo quando, mais uma vez, Urumõ arrotou e perguntou:
– Que tal, afilhado, o que está sentindo?
– Eu estou sentido um cheiro horrível, não aguento mais! – gritou e escapou, fu-
gindo pelo buraco. Era o odor de podridão dos outros meninos dentro da barriga 
de Urumõ. 
Urumõ, perseguindo-o, chegou aqui na terra. Tendo chegado antes, Sitiudiro já 
tinha contado tudo o que ouviu e viu de Urumõ, e seus parentes já tinham prepa-
rado a vingança.
– Vamos fazer como ele disse, pensaram.
Plantaram muitos pés de ingá. Assim que deu muita fruta, derrubaram, fizeram 
caxiri e o convidaram, mas Urumõ recusou o convite.  
– Eu já tomei desse tipo de caxiri.
Recusou assim a vários outros convites.
Por fim descobriram e fizeram um caxiri que ele nunca antes havia tomado.
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– Olha, nesses dias acontecerá um caxiri de caroço de umari (wamuperi oko). 
Sitiudiro foi convidá-lo.
– Desse eu nunca tomei, vou participar – disse Urumõ.
Ainda na Casa de Quartzo, ele tinha dito que vomitaria assim que ficasse embria-
gado desse caxiri. Nesse momento, os pais das crianças teriam que preparar uma 
esteira de talas de casca de buriti e colocá-la ali na frente, na entrada do fogo. 
Assim aconteceu. Quando ele começou a ficar embriagado, colocaram a esteira, 
onde ele vomitou os ossos das crianças.
– Eu não tenho culpa –  disse. A culpa é de vocês pais, que não mandaram seus 
filhos observarem o que eu tinha dito. Agora vou devolver os ossos. Vou mostrar.
Ele já tinha dito que, para morrer, deveria ser golpeado no momento em que 
acabasse de vomitar. Estavam todos preparados com paus de cabari. Logo que 
golpearam, ele morreu. Arrastaram-no para fora e o queimaram. Esconderam-se 
para não queimar junto, porque o fogo atingiu toda a terra. 
Ele havia dito que, do fogo onde fosse queimado, em lugar de cinza viria a paxiúba 
das Flautas Sagradas. Todos os povos estavam reunidos ali, aguardando para pegar 
os instrumentos sagrados. À meia noite a paxiúba que apareceu, atingiu o céu. Eles 
tentavam derrubar e não conseguiam, estava presa no universo. Convidaram um 
esquilo para subir bem alto, torar a paxiúba lá em cima. Só assim ela caiu.
Todos os que estavam ali iam pegar seu instrumento. 
Até a Anta estava ali, para pegar o instrumento dela. Se a Anta pegasse, ia se 
tornar uma Gente feroz. 
– Olha, tem um igarapé lá. Vai tomar água lá! – disseram preocupados, fazendo 
com que a Anta sentisse sede.
Foi nesse momento que cada animal pegou seu instrumento. Quando a Anta voltou, 
só restava raízes e o toco. Desse resto a Anta preparou seu instrumento e soprou. 
Dizem que a música dela estremeceu toda a terra.
– Achei o que eu procurava. Com essa música farei estremecer e morrer a Hu-
manidade.
– Isso não vai prestar – disseram os outros. Combinaram de fingir que estavam 
trocando os instrumentos entre eles, para experimentar uns dos outros. O Guariba, 
que sabia dessa maldade da Anta, e que tinha pego a frutinha da paxiúba, disse: 
– Cumpadre, vamos trocar para experimentar? – e trocaram.
Quando a Anta passou o instrumento dela para ele, ele fugiu. A  Anta não pôde 
mais retomá-lo.
 Foi em Diawi a origem da paxiúba e das Flautas Sagradas de todos os povos.
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Também foi em Diawi a origem do caapi ou ayauasca. 
A Mulher da Transformação teve as dores do parto e, em seguida, nasceu seu filho 
Sunia, Filho de Caapi, Filho da Cobra de Caapi, a mesma cobra vista na miração 
do caapi, que ela pintou para levar até a maloca. Os mesmos traços desta pintura 
apareceram na miração dos homens que estavam, naquele momento, tomando 
caapi na maloca: desenho do banco, desenho do casco de jabuti. 
Após pintá-lo, levou-o até a beirada do pátio onde o besuntou de carajuru e o pa-
ramentou: colocou um acangatara (pesariro peo), colares de miçanga, brincos de 
ouro, faixas abaixo do joelho (yutaro) e amarrou um colar de pingentes de tucumã. 
Aquele menino era caapi.
Então ela veio com o filho até o meio do pátio, onde tinha fogo. Deixou-o um pou-
co perto do fogo, depois o levou para dentro da maloca, pela porta dos fundos. 
Deixou-o na saída de dança, no centro da maloca, embaixo da cumeeira, e foi ter 
com Deus de Transformação, Filho-da-Cobra-de-Pedra.
– Venha pegar aquele que você queria – disse ela. 
Já quase inconsciente sob efeito do caapi, ele não entendeu o que ela dizia. Outros 
que entenderam, um Karapanã e um Siriano, pegaram o menino.  Por isso hoje só 
eles têm caapi puro, forte, autêntico.
– Quem pegou caapi? – perguntou o Filho-da-Cobra-de-Pedra, quando voltou a 
si.
O filho de Karapanã, escutando-o, tirou um galhozinho de caapi e deu ao Filho-
da-Cobra-de-Pedra.  
Por isso nosso caapi não é tão forte. Só aparece miração quando o pessoal benze 
bem benzido.
Nesta mesma Casa todos os animais tomaram caapi. No meio da miração, alguns 
começaram a comer seus próprios rabos, ficando com rabo curto (anta, veado, 
porco, cutivara).
Em Diawi também aconteceu isso.

Casa Lago de Cobra Bé (Beara Makawi) Beara Makawi fica no remanso, abaixinho 
de Iauareté, acima de Aracu, onde começa a cachoeira. Ali tem um poço de piracema, 
Casa Poço de Bé.  Bé é Gente-Cobra que mora naquela Casa.

Este é lugar de transformação dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra, onde também fizeram 
iniciação com Flautas Sagradas. 
– Vocês ficam aqui benzendo – falou o Deus de Transformação dos Filhos-da-
Cobra-de-Pedra. Ouvindo isso, eles ficaram benzendo com cera de abelha, fumo, 
ipadu e caapi. Enquanto isso, desceu uma pessoa que se sentou na porta. 
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– Avô, como vou considerá-lo, com que grau de parentesco? – um dos netos per-
guntou ao ver essa pessoa.
– Cumprimente-o como ‘irmão menor’ – respondeu o avô.
Ele fez isso, mas a pessoa não respondeu. Retornou com o avô.
– Avô, ele não respondeu – disse.
–  Apenas brincando mesmo, tente cumprimentá-lo como seu ‘irmão maior’.
Voltou com o rapaz que desceu e estava sentado na porta.
– Você chegou, ‘irmão maior’? – cumprimentou-o.
– Cheguei, ‘irmão menor’ – respondeu.
Já no início da Transformação, tiveram avós benzedores, avós cantores, grandes 
conhecedores de danças. E já traziam essas formas de consideração de parentesco, 
‘avós’, ‘irmãos maiores’, ‘irmãos menores’. Até hoje tem sido assim.
No lugar onde desceu aquela pessoa, originou-se um tipo de caapi, chamado ‘ca-
api descido’ (duiri kapida), que ele trouxe. Ele, que desceu e se sentou na porta, 
é neto de Duiri.

Casa Morro de Umari, Origem do Umari (Wamubu Makawi)  
No início existia um único pé de umari, que a Anta sovinava. Ela fez um caiá – um 
tipo de jirau inclinado com cerca  – para que a fruta caísse e seguisse até uma 
bacia bem debaixo da sua rede.  Não deixava ninguém mais pegar dessa fruta.
No entanto, Deus Preguiçoso (Daderi Koamak‰) queria muito comer umari. Tentava 
tirar e não conseguia, pois a Anta não deixava. Então ele pediu a uma Acutivaia 
que fosse tentar tirar. Quando a Acutivaia foi, viu a Anta sugando as frutas com uma 
zarabatana. De repente, sugou com tanta força que um umari caiu fora do cercado 
do caiá. A Acutivaia foi correndo, conseguiu pegar a fruta e levou longe. Subiu o 
rio Castanha até a cabeceira, e até Sunapoea ou Cachoeira de Caju. Chegou até 
a Serra de Acutivaia. Lá, entrou num buraco, Casa dele, levando aquele umari. 
Por isso até hoje as acutivaias entram nos buracos quando perseguidas por ca-
chorros caçadores. Começou a se comportar assim naquele tempo. 

Casa Morro de Ingá, onde surgiu caapi-ingá (Menebu Makawi)  Nessa Casa 
a Gente de Transformação descobriu a diversidade de caapi, caapi-ingá (viram que 
um tipo de caapi parecia a fruta de ingá quando seca), caapi-carnudo, caapi-lagarta 
(desenho da lagarta é igual desenho do caapi), caapi-esquilo, caapi-garça, caapi-água, 
caapi-kuri, caapi-filho-da-cobra-de-pedra... Em cada caapi tem um caapi-remédio. [fig. 
pág. 18]

Assim veio fazendo a Gente de Transformação. 
A Casa de Morro de Ingá também é a Casa de origem da Gente-Fruta-de-Ingá. 
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Casa Serra de Máscara (Sutirowi) Gente de Transformação saiu da Casa Pabu 
(que está submersa no Lago de Leite), chegando à Casa Serra de Máscara, Casa de 
Transformação. Essa Casa é uma serra enorme, muito alta, de pedra. No meio da 
serra tem uma porta, onde os espíritos da mata aparecem chamando antes das mortes 
(siokare). Quando a pessoa vê isso, é sinal de morte. [fig. pág. 19]

É uma Casa de Tristeza, Máscara de Tristeza, onde começaram a dançar algumas 
danças que fazemos nos dias de hoje. É uma casa onde ajeitaram vários tipos de ins-
trumentos para dança: faixas emplumadas, tangas de entrecasca, Flautas Sagradas. 
E então começaram a dançar outros tipos de dança. Assim, fizeram como fazemos 
até hoje. Aí os Waiyara, quando parentes deles morriam, enrolavam corda de pêlo de 
macaco na cabeça, em sinal de luto. Falavam tuyuka, mas eram inimigos. 

Casa Cipó de Caapi Forquilha de Água (Okosenerõ Makawi)  Essa Casa é um 
Cipó de Caapi onde o Filho-da-Cobra-de-Pedra tem alma, Cipó de Vida, Cipó de Tõko. 
Um cipó em forma de forquilha.

A Gente de Transformação veio se originando, com rios de transformação, terra 
de transformação, capoeiras de transformação... tudo do que íamos viver. Terra, rios, 
capoeiras que viemos vendo e trabalhando. Onde moramos, do que vivemos, tudo faz 
parte da transformação dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra.

Assim nós – Filhos-da-Cobra-de-Pedra – seguimos arrumando aquelas que seriam 
nossas Casas de Vida e Tõko.

Cachoeira de Caju, Casa de Capoeira de Caju (Sunapoea)  Aqui chegaram nos-
sos avós, Gente de Transformação. Emergiram nesta cachoeira e fizeram suas casas. 
Nessa Casa os Filhos-da-Cobra-de-Pedra originaram-se, nasceram.

Fizeram a iniciação dos meninos e as danças com flautas sagradas. 
É um lugar especial (nimasirõ pearo), onde dançam com Flautas Sagradas, fumo, 

ipadu... Chegaram com tudo isso, por isso é um lugar onde temos vida, os Filhos-da-
Cobra-de-Pedra. A alma do Filho-da-Cobra-de-Pedra tem sua existência no Banco de 
Pau de Caju, no Suporte de Cigarro de Pau de Caju, na Cuia de Pau de Caju. Quando 
benzem a alma e o nome, geralmente começam naquela cachoeira, onde desde a 
origem já tinha um pé de caju, que é como remédio, vida. Onde já existiram também 
outros tipos de caju: caju-abiú-do-mato, caju-sorva, caju-sorva-de-caatinga, caju-tomu, 
caju-cucura-do-mato...

Nós – Filhos-da-Cobra-de-Pedra – chegamos à Cachoeira de Caju como um só 
grupo.  A partir de nossa origem, aqui fizemos uma maloca e os velhos fizeram iniciação 
de todos os seus filhos. Derrubaram roças, plantaram. Quando a mandioca cresceu, 
mandaram suas esposas fazer caxiri para dançarem a dança com açoites (wasori tana 
basa), própria da iniciação. Dançaram e benzeram seus filhos. 
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Nós nos originamos e emergimos na Cachoeira de Caju com todos estes instru-
mentos cerimoniais, Flautas Sagradas, adornos de cabeça ou faixas emplumadas, 
benzimentos, orações, cantos, caapi, tudo através do que os velhos se tornaram grandes 
conhecedores e começaram a nos proteger de todas as doenças.

A partir da Cachoeira de Caju, daí em diante, os velhos deixaram de viver todos 
num único local. Os Filhos-da-Cobra-de-Pedra se espalharam pelo igarapé Inambu 
(Boaya), igarapé Onça (Okoñiriya) e rio Tiquié (Musãka), passando a viver em muitos 
lugares, em diferentes malocas, Casas Rituais e de Moradia.

Casas Rituais e de Moradia: as malocas
História da construção da Casa Ritual e de Moradia (maloca) A estrutura da 

Casa Ritual e de Moradia representa os ossos que sustentam o corpo da pessoa, por 
isso ela é incorporada ao espírito do recém-nascido, na cerimônia de escolha do seu 
nome de benzimento. O mesmo acontece nas cerimônias de iniciação masculina ou 
feminina, de dar de comer às crianças ou em outros momentos de abstenção, de pro-
teção de doenças, de danças de Casas de Flautas Sagradas ou danças de Casas de 
Tõko. [figs. págs. 20, 22 superior e 27]

Também as cerimônias de dança e entoações lembram da terra de transformação e 
origem através da maloca. Por isso essa Casa Ritual e de Moradia é muito importante, 
reflete a ligação entre o contexto cultural e cerimonial de um povo. Atualmente, quando 
as pessoas adoecem, para benzê-las são lembradas em detalhes todas as partes da 
maloca, associadas a seu próprio corpo.

São vários os tipos de caibros usados na construção desta Casa Ritual ou maloca 
(ak†yuku, kikaseriyuku, kapoyuku, yepoa yuku, tataboa wasor†). Os caibros de envira 
são vulneráveis às brocas que destroem a madeira, não servem. Somente caibros 
compridos são usados na construção da Casa Ritual e de Moradia.

Terminando de construir a estrutura da Casa, ela é coberta com caraná, ubim, 
ubim de espinho, palha branca, palha branca grande, moap‰. A  cobertura de palhas 
da casa representa as plumas da arara das quais se confecciona adornos cerimoniais 
como as faixas de plumas, mapoari. Quando bem colocada, numa cobertura bem 
densa, pode durar até oito anos.

Porta dianteira, porta de entrada, na direção do sol nascente  A porta dianteira 
tem uma corda de alçapão que é o cordão umbilical do Filho-da-Cobra-de-Pedra.

Quando conduz o recém-nascido para dentro da Casa Ritual e de Moradia, tem 
que acalmar as oscilações do ar, do fogo, vozes, barulho das pessoas, para a criança 
não ficar perturbada: ‘seu Travessão de Tõko, Porta de Entrada de Tõko, sua Casa de 
Tõko, seus Esteios de Tõko, Redes de Tõko, Caraná de Tõko, Cipós de Tõko’... todas 
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as formas da estrutura da Casa de Tõko, tudo é mostrado para a criança.
Samur† pekame, fogo dos convidados que vão oferecer peixe na cerimônia do dabu-

curi, fogo que os convidados acendem: o lugar deste fogo é o  lugar onde os convidados 
ficam acampados durante as cerimônias. Nesse lugar, no pátio frontal da maloca, lugar 
do fogo dos convidados, Urumõ foi queimado. Este lugar é a Fogueira de Urumõ. Ele 
comeu os filhos da Gente da Transformação, por isso foi queimado e, com sua morte, 
surgem as Flautas Sagradas. Só os  homens devem conhecer as músicas e o uso das 
Flautas. Para as mulheres este conhecimento é proibido. [fig. pág. 22 inferior]

O pátio frontal da Casa Ritual e de Moradia tem grande sentido no benzimento 
feito quando a doença ataca as pessoas. A terra é protegida e limpa por meio da reza 
de todas maldades, doenças, tristezas. A Casa é cercada com esteiras purificadoras 
para que as tristezas nunca causem mal  às pessoas que vão viver nela.

Os esteios e travessões da porta de entrada  O travessão que sustenta a porta 
de entrada é o travessão onde o preguiça se pendura. Por tradição, é sob este traves-
são o espaço e assento dos velhos. 

O benzedor, através de rezas, tem que purificar estes travessões para não se 
sentir perturbado. Purificar a terra para não se sentir triste. Acalmar o calor da terra 
para poder se sentar. Matar os bichos que andam pela terra para não picarem seus 
pés quando ele se sentar. [fig. pág. 23]

Esta Casa são os Ossos de Sustentação (Waikoãri) dos benzedores.  Da porta 
da entrada os conhecedores atribuem sentido aos esteios. Esteios que sustentam o 
mundo, a vida, a Humanidade. Incorpora os travessões como Travessões de Adornos 
Cerimoniais, os esteios como Esteios de Adornos Cerimoniais.  Perto destes esteios 
começam as danças.  Aí se senta o mestre de cerimônias de canto e dança, o baya.

Esteios e travessões que ficam no começo da pista de dança Esteios e Traves-
sões iniciais da dança, Esteios e Travessões de Flauta Sagrada, Esteios e Travessões 
de Tõko. Esteios que ajudam na miração do caapi, quando os desenhos começam a 
se formar nos esteios, fazendo com que todo o repertório cantado e dançado se torne 
harmonioso e melódico, repertório de todas as canções dançadas nessa pista de dança: 
... hãwa basa, wai basa, kamokã basa, ñasa basa, ñasa daro, yuku basa, umua basa, 
ikiga, wasõ basa,  yua basa, wãtiro basa, ñetepur†, hiã basa, wanar†, wapiri, dasia 
basa, suti basa, perurige putira, boteap‰ yuku putira, masãkura apeyetira.

O estudo das nossas cerimônias com os mais velhos é importante, o que contam 
e cantam, seu conhecimento de acordo com o que sabem.  [fig. pág. 24]

Esteios laterais e travessões laterais Durante a cerimônia de dar nome ao 
recém-nascido, esses esteios laterais são Esteios de Leite e Travessões de Leite. 
Esteios Laterais de Banco de Tõko, de coisas boas. Só são chamados assim pelos 
benzedores ou entoadores. 

Travessões laterais são Travessões de Adornos Rituais, Travessões de Penugem 
de Papagaio, Travessões de Pena de Arara e de Garça.  

São Esteios e Travessões de Sustentação, por isso chamados de Esteios e Tra-
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vessões de Adornos Rituais. O mesmo para o esteio sobre a porta, Esteio de Leite e 
Tõko. Todos os travessões são Travessões de Leite.

Esteios de Sustentação do Trabalho das Mulheres Foi na Casa de Trans-
formação chamada Okodiawi (Casa Rio de Água) que eles criaram estes esteios e 
atribuíram seus nomes: Poste de Ralar Mandioca, Travessão do Preguiça, Esteios de 
Sustentação. Estes Esteios sustentam a estrutura da Casa de ambos os lados. Quando 
os benzedores rezam o caapi,  ipadu,  fumo ou breu, eles atribuem muito valor a estes 
esteios centrais. Durante a reza, os Esteios são Miçanga Branca, Miçanga Vermelha, 
Miçanga de Sal. São Esteios de Sustentação, com os mesmos desenhos das tangas 
de entrecasca: desenho de borboleta, desenhos de lagartixa. [fig. pág. 26 inferior]

Os esteios traseiros foram designados através dos benzimentos como lugar apro-
priado para a mulher ralar mandioca. É um espaço separado daquele onde os homens 
(benzedores, entoadores e dançadores) ficam e onde ela jamais irá ralar mandioca.  
Nossos avós sempre respeitaram estas definições. Quando purificam através de benzi-
mentos do ipadu, do cigarro e do caapi, os benzedores limpam a tristeza destes Esteios 
de Sustentação, tornando-os apropriados para o trabalho de ralar a mandioca.

Porta de trás da Casa Ritual e de Moradia A porta traseira da maloca é uma porta 
central, em direção ao pôr-do-sol. Contra as doenças que emergem desta porta, os 
benzedores cercam a Casa com uma esteira de proteção. Esta é também uma Porta 
de Transformação, de Tõko, de coisas boas, por onde a Gente da Transformação se 
transformou em humanos. Através desta mesma porta o benzedor reza o nome da 
criança, para que ela não estranhe o espaço em que começa a viver.

Na porta traseira está todo o espaço de produção e trabalhos da mulher, o poste 
de ralar mandioca onde elas se reúnem, cada uma trazendo seu ralo de pedra perto 
de seu forno de cerâmica, suas tigelas, potes e vasos de barro, usados no preparo 
das tintas para pintura corporal. É o espaço onde só as mulheres elaboram a pintura 
corporal, seu espaço de sentar e conversar.

A cumeeira A cumeeira da maloca é a coluna vertebral do Filho-da-Cobra-de-
Pedra. Durante as cerimônias de iniciação, os entoadores falam da cumeeira e dos 
travessões que sustentam os caibros da casa como ossos do corpo humano. [fig. pág. 
25]

Pedra-onça, Pedra de Quartzo  A Pedra de Quartzo é o poder e sabedoria que os 
Filhos-da-Cobra-de-Pedra têm hoje. Por isso, os dançadores principais usam o colar de 
quartzo ainda hoje. A maloca representa o corpo inteiro do Filho-da-Cobra-de-Pedra, a 
Pedra de Quartzo dá sustentação à cumeeira da maloca (Casa Ritual e de Moradia). 
[fig. pág. 26 superior]
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Capítulo 2

Cerimônias de canto e dança, benzimentos 
e entoações
Nossas cerimônias de canto e dança são fundamentos das Casas de Transfor-

mação. Os mestres de canto e dança são grandes conhecedores de todas as festas. 
Desde a origem, o Deus da Transformação vinha cantando, dançando, benzendo e 
fazendo entoações. 

A Gente da Transformação, já tendo conhecido estas cerimônias, veio subindo 
através das Casas de Transformação. No início havia três mestres rituais, o primeiro 
ou irmão maior, o do meio e o irmão caçula. O menor fez uma festa da iniciação muito 
diferente e os outros não gostaram, ficaram bravos com o comportamento do menor. 
Os mais velhos explicaram-lhe melhor a cerimônia, e seguiram realizando a festa desta 
forma, com respeito.

As futuras gerações sempre vão pensar nestas questões. Por isso fizemos este 
livro, como uma ferramenta de apoio a seu pensamento. [fig. pág. 30]

Casas de origem dos cantos  
e danças cerimoniais
No começo, o mundo foi criado em camadas, era o tempo da Gente do Apare-

cimento. Depois, a Gente da Transformação origina-se na água do Lago de Leite e 
sobe rio acima no bojo da Cobra de Transformação. Essa cobra sobe do Lago de Leite 
através do Rio de Leite. Nessa trajetória, vai parando nas Casas de Transformação, 
onde a Gente da Transformação realiza cerimônias e vai adquirindo pouco a pouco a 
condição para surgir nesse mundo, nessa camada. 

Na subida do Rio de Leite, a Gente da Transformação veio cantando e ensinando 
aos outros. Com todos estes conhecimentos, nossos avós se fortaleceram. 

A emergência da Humanidade e a ocupação da bacia do Uaupés e adjacências se 
dá por etapas, em diferentes lugares. Nós, os Filhos-da-Cobra-de-Pedra, emergimos 
em Sunapoea ou Cachoeira de Caju (Cachoeira Jurupari, Alto Uaupés). A partir daí 
passamos a cantar nesse mundo. 

A partir da Cachoeira de Caju, os Filhos-da-Cobra-de-Pedra começaram a se 
dispersar, construindo muitas malocas em diferentes lugares. Por isso nós  vivemos 
hoje em vários lugares, espalhados. Os conhecedores, especialistas em canto, dança, 
benzimentos e entoações são, hoje, alguns em cada local. Com eles os jovens procuram 
aprender e viver este conhecimento que vem da origem.
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Casas de Transformação, origem de cantos e danças,  
benzimentos e entoações
Nas cerimônias de iniciação, primeira menstruação das moças ou iniciação dos 

meninos, nas rezas e entoações das danças dos velhos (butoa basa), as Casas de 
Transformação são citadas, desde o Lago de Leite, passando pelas Casas de Ttõko 
e pelas Casas de Flauta Sagrada até Sunapoea, a última casa onde terminam as 
entoações. São citadas todas as Casas de Transformação onde originaram-se estas 
cerimônias de canto e dança.

Sobretudo nestas Casas a Gente da Transformação veio cantando e ensinando 
aos outros: Sutirowi, Menebu Makawi, Pabu Makawi, Buabu Makawi, até chegar na 
Cachoeira de Caju, a partir de onde os Filhos-da-Cobra-de-Pedra cantaram já trans-
formados.

Estas são as principais Casas onde se faz entoações, as principais Casas citadas 
pelos entoadores desde o Lago de Leite (Opekõtaro, Okosope Makawi) até o Igarapé 
Caju, afluente onde termina a entoação, a cada cerimônia de canto e dança, cerimô-
nias para dar nome, cerimônias de primeira menstruação da moça: Mariwa (acima 
de Manaus); Tapuruquara (Hiã Bukurañoa Makawi); Umarituba (Wamudiro Makawi); 
Serra Bela Adormecida (Yarigebo Makawi); Ilha das Flores, onde há confluência de 
águas (Okosenerõ Makawi); São Joaquim; Toco das Armas (Besututu Makawi); Içana 
(Wisoya Makawi); Morro de Pau (Yukubu Makawi); Caixa da Noite (Naikoro Makawi); 
Ilha Veado (Ñamañoa Makawi); Morro de Cuia (Wabu Makawi); Rio de Água (Okodiawi 
Makawi); Rabo de Arara (Mapikõ Makawi); Paraná do Açaí (Mipiñoyuti); Ilha do Ananás 
(Senañoa); Surgimento do Caapi Ingá (Menekoarañoa);  Porta-Cigarro (Muno Putiya); 
Buraco de Tocandira (Petakope); Casa de Fumo (Munora); Lago de Cobra Bé (Bera-
taro); Okosenerõ; Jandiá (Pabu Makawi, no Papuri); Wekoyuka; Munobu; Semeñapito; 
Cachoeira Mutum (Wanopi Poea); Ilha de Wape (Wapenukurõ); Cachoeira Monte de 
Beiju (Busepoea); Morro de Água Siri (Okosiribu); Serra de Máscara (Sutirowi); Cacho-
eira Caju (Sunapoea); Igarapé Caju (Sunaña Makawi).

As principais Casas de Flautas Sagradas, Casas de Entoações são: Igarapé Pa-
pagaio (Wekoya Makawi); Morro de Papagaio (Wekobu); Ilha das Flores (Kori Nukurõ 
Makawi); Cachoeira de Casca ou Tunuí (Kaseropoea Makawi, onde descascaram); 
Rio de Água (Diawi, principal lugar de entoações); Cerrado de Coro-Coró (Kotoduri 
Makawi); Ilha de Pacu (Huaniri Nukurõ Makawi); Buraco de Tocandira (Peta Kope); 
Iauareté (Okosenero Makawi). Nessa Casa terminam as entoações.

 Rezadores e entoadores  O mundo é permeado de hostilidades entre seus 
seres, por isso é preciso a observação e controle da relação das pessoas com outras 
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Gentes. As camadas do Universo são separadas, mas possuem passagens entre elas. 
Em seus benzimentos ou rezas, o benzedor ou rezador ‘estende esteiras de proteção 
sobre o chão’, para impedir agressões dos seres de outras camadas, para esconder 
e defender a alma de um recém-nascido no local do parto ou os participantes de uma 
cerimônia na maloca. Ele acompanha de perto as passagens importantes na vida das 
pessoas, preparando-as e protegendo-as, interpretando a origem e curando doenças. 
Ele descontamina e transforma alimentos e espaços, neutraliza agressões através de 
proteções como a recitação de rezas ou benzimentos. 

A maioria dos homens mais velhos conhece rezas que acompanham o nascimento, 
a descontaminação dos alimentos (quando estes são introduzidos na dieta da criança) 
e para algumas dores sem maior gravidade. 

Alguns rezadores são mais especializados. Eles participam nos rituais como entoado-
res, quando convidados pelo chefe a rezar o cigarro, o ipadu, o breu e o caapi. As rezas 
feitas durante as Danças dos Velhos (Butoa Basa) protegem a maloca e os participantes 
(wanoare), ou são parte dos rituais de passagem (iniciação, reza de nome). 

Na reza do cigarro o rezador diagnostica se tudo vai correr bem ou se poderá haver 
conflitos e doenças durante a festa. Nas cerimônias com Flautas Sagradas, ele reza os 
alimentos que são re-introduzidos pouco a pouco após a festa, podendo levar mais de 
uma semana até que os participantes, que entram em jejum alimentar, voltem a uma 
dieta normal. Reza-se o carajuru, cigarro, ipadu, caxiri, cera-de-abelha, breu e o caapi. 
Além dessas, existe um conjunto grande de rezas para cura de doenças.

Como se tornar baya (cantor e dançador)  Para ser baya – cantor e dançador – é 
preciso ter talento. Tornam-se baya apenas aqueles que escutaram os velhos cantar. 
Em geral, um filho de cantor ou aquele que tenha vocação. 

Quando uma dança termina e todos os cantores-dançadores já estão guardando 
os adornos usados durante a festa, aquele que deseja tornar-se baya começa a puxar 
um novo canto: dança de cerrado, dança de macaco da noite, dança tamanduá, dança 
abelha grande, dança wapiri, dança galho de caniço (que faz cariço), dança de sorva, 
dança de chocalho, chamados de forma jocosa, ‘cantos de esfriar o cu dos dançadores, 
que está ardendo’!

– Esse vai ser baya – diz o pessoal, observando seu interesse. Depois de ter apren-
dido e praticado bem essas danças, pode dançar wat†kano (dança dos espíritos). 

A partir daí o baya continuará sempre ensinando, acompanhando-o no aprendizado 
das outras cerimônias. Com bastante prática, ele começa a procurar frutas do mato 
para fazer dabucuri. Já pode cantar sozinho e fará uma dança cerimonial.

O baya é o primeiro, o chefe. Ele reúne parentes, tios e irmãos, fazendo grandes 
cerimônias de canto e dança de que é conhecedor, acompanhadas por cerimônias de 
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proteção de doenças dirigidas pelo basegu ou benzedor, e por entoações dirigidas pelo 
entoador. Aquele que não tem aptidão para ser baya será entoador (wederige h†gu 
ou yuamu) ou benzedor (basegu), companheiros do baya. Enquanto o baya estiver 
dançando, o entoador e o benzedor estarão fazendo cerimônias de proteção.  

As danças cerimoniais que conhecemos 
• witire pamõ: dança de lugar cerrado
• nukuaw‰: dança macaco-da-noite
• buko: dança do bicho preguiça
• wanari: dança abelha grande preta
• wapiri: dança wapiri
• wekãdupuri: dança galho de taboca
• wasõ: dança da sorva
• ñasadaro: dança do chocalho-pequeno
• watikanõ: dança da envira-da-sombra-do-mato
• ñasa basa: dança do maracá
• umua basa: dança do japu
• kamoka basa: dança do chocalho em fieira
• hiã basa: dança da lagarta-do-cunurizeiro
• yuku basa: dança da vara
• dasia basa: dança do camarão
• yua basa: dança do calango pequeno
• suti basa: dança da máscara
• ikiga: dança do cacho-de-inajá
• ikikaria: dança de cacho-de-inajá meio depenado
• ñetepuri: dança das folhas de inajá
• wai basa: dança dos peixes
• hauã basa: dança do bastão de ritmo
• cantos fora da maloca (piyabasare)
• wabure: cantos de brincadeira
Estas cerimônias são consideradas puras, boas, tõko wiseri.

Calendário ritual
Ao longo do ano acontece uma seqüência de festas. Esse calendário cerimonial 

mostra a complementaridade entre baya (cantor/dançador), basegu (benzedor, rezador) 
e wederige h†gu  ou yuamu (especialista em entoações).

O ano é definido pelo ciclo da grande constelação das plêiades (ñokõatero). 
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Quando ela aponta no nascente de madrugada, é sinal de novo ano. Neste período 
as madrugadas têm um nevoeiro frio (yusuare), é tempo da iniciação masculina, coin-
cidindo aproximadamente com o mês de julho. O ano começa, portanto, com o fim 
das enchentes (em geral na segunda metade de julho). É o tempo chamado de p‰ri 
piyaro, quando ocorre o ‘aru’, friagem amazônica ou viagem da preguiça (wunu ware), 
quando ela leva embora toda essa enchente. Então começam os verões mais quentes, 
a floração do ingá (mene), tempo de fazer roçado para plantar milho.

Quando ñokõatero aparece ao anoitecer mais no centro do céu, é tempo para 
fazer roçado de mandioca. É tempo de fazer proteção contra doenças (diarige upiyoro 
bureko), das cerimônias para amansar a Gente-Árvore (Yukumasã), aproximadamente 
entre dezembro e fevereiro. Os verões mais fortes acontecem quando ñokõatero ao 
anoitecer está na posição da três horas da tarde do sol no céu. Quando aparece ao 
anoitecer em posição das quatro horas do sol no céu, já começa a chover mais. 

A época que antecede a feitura dos roçados é muito importante. Nesse tempo, antes 
do verão, o benzedor reúne o povo para uma cerimônia de proteção, para evitar chegada 
de doenças ou acidentes com qualquer pessoa que estiver trabalhando seu roçado.  Ao 
terminar de fazer o roçado, na época dos verões fortes, o cantor ou baya deve cantar 
a dança do calango pequeno (Yua Basa), cerimônia que significa a expectativa de um 
bom verão para queimar suas roças. Essa cerimônia refere-se aos Karayaiwa, um sib 
tuyuka já extinto há muito tempo, servo de todos os outros, mas que tinha os pajés 
mais fortes. Eles começaram a confeccionar os adornos de cabeça (mapoari ou faixas 
emplumadas) e precisavam secá-los bem, por isso pediram verão forte nesta época. 
Assim também fez Yarigebo, criador das roças e cultivos, quando ia queimar a roça 
para suas duas esposas, filhas de Wariro. Enfeitou-se todo para queimar bem. E falou 
para as mulheres não irem até lá enquanto ele queimava. Enfeitou-se com mapoari, 
cetro e tudo, como se fosse dançar. Nem foi preciso derrubar. Ele mesmo começou a 
queimar no meio da roça. Não fossem as transgressões de suas esposas e as roças 
sempre queimariam bem por estarem bem secas; a mandioca cresceria num piscar 
de olhos e seria arrancada já sem casca; certas doenças não existiriam e seria mais 
leve o trabalho de processamento da mandioca. Até hoje a realização da cerimônia 
yua basa remete a essa época que antecede um verão.

 No passado os benzedores incorporavam todos os ornamentos na roça a ser 
queimada, para que ela queimasse bem. Hoje não têm feito assim, pois, se o fizessem, 
as mulheres não poderiam ir menstruadas à roça, prática proibida antigamente mas 
autorizada nestes dias.

O benzedor conhece, sabe que ao chegar o tempo de hiarõ, os pajés de Hiã pro-
vocam trovões, e as doenças dessas Lagartas nos atingem. O benzedor tem poder de 
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nos proteger de doenças desse tipo.
Outra época importante que divide o tempo do mundo para o povo Tuyuka é o tempo 

chamado Woga Bureko. Nesse momento se estabelecem relações de rivalidade entre 
a Gente-Sapo, Woga Masã, e os humanos. O benzedor, sabendo que essa época se 
inicia, convida parentes e chefes. Avisa que já vem chegando o tempo de woga e os 
protege das doenças da Gente-Sapo, que vive como Humanidade, fazendo grandes 
cerimônias rituais, oferecendo caxiri em suas malocas. No entanto, seu caxiri é feito 
de frutas venenosas que existem na floresta. Acreditamos que se sonhamos estar to-
mando caxiri nessa época, nos tornamos vulneráveis às doenças deles e precisamos 
de proteção do benzedor.  A Gente-Sapo também pode contaminar os alimentos no 
dia-a-dia dos homens. Por isso o benzedor purifica os alimentos cotidianos. 

Nesse tempo torna-se arriscado sair no mato para coletar frutas. A Gente-Sapo, 
donos das frutas silvestres, comanda o Universo. Quem for, deve pedir proteção ao 
benzedor, para não estar vulnerável. Qualquer ferimento no corpo ao pisar num toco, 
cair da árvore, um machucado, tudo se atribui a eles. Essa época é fundamental para 
o benzedor pensar e fazer cerimônias de proteção para seus parentes.

As frutas coletadas na mata como bacaba, uacu, cunuri, patauá e ucuqui são chama-
das yukurika. Elas complementam a alimentação e servem para fazer dabucuris, que são 
cerimônias de oferecimento para irmãos ou cunhados, quando as gerações anteriores 
faziam as cerimônias de iniciação. Hoje temos feito os dabucuris, mas não a iniciação. 
Essas frutas existem desde a origem deste mundo para nossa vida e sobrevivência. 
São como ‘Leite Materno’, porque delas viveriam os humanos: ‘Fruto da Terra de Leite’, 
‘Fruto da Terra que é boa’, ‘Fruto da Mata que dá vida e vitalidade’. Várias canções e 
cerimônias são celebradas ritualmente com dabucuris, no tempo das frutas.

O inverno (puriro), período das chuvas, é adequado para dançar Waibasa ou dança 
dos peixes, esperando que a Gente-Peixe (Wai Masã)  garanta fartura nas piracemas 
(waitunire). Os benzimentos referem-se à Gente-Peixe: para que a Gente-Peixe limpe 
suas casas, prepare caxiri e ipadu para suas famílias e faça um bom dabucuri, ou uma 
boa piracema (Waimasãre saire añuro tuniarõ). Corresponde ao período de final de 
março, começo de abril. Os cantores e benzedores sabem que a época que antecede 
as piracemas de peixes é tempo importante para o povo. A Gente-Peixe entra em con-
fronto com a Humanidade, podendo provocar doenças. Eles têm um comportamento e 
vida como os humanos, utilizam ipadu diariamente, caapi ou ayauasca, fumo ou tabaco 
e caxiri. Em relação à rivalidade com a Humanidade, muitas doenças que atingem os 
humanos são atribuídas a eles. Nessa época nossas comidas tornam-se contaminadas 
e impuras. Qualquer comida deve ser benzida antes de comer, evitando que provoque 
alguma doença. O benzedor deve fazer ritos de proteção. Durante cerimônias rituais 
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de dança nessa época, protege de doenças e dá nomes de benzimento. Na mesma 
ocasião, é benzida a primeira menstruação das jovens. Essas ocasiões devem ser 
celebradas com festas como a dança do camarão (dasia basa), dança do chocalho em 
fieira (kamoka basa), dança do japu (umua basa), que são canções exclusivamente 
para dar nomes. Hoje em dia nem sempre seguimos esse calendário cerimonial, mas 
é importante seguir respeitando-o com os jovens e conhecedores.

Cerimônias nos dias de dabucuri ou oferecimento de frutas  Nos dias de 
dabucuri de frutas (açaí, ingá, japurá, qualquer fruta do mato), podem ser cantadas e 
dançadas as seguintes cerimônias: dança de lugar cerrado; dança macaco-da-noite; 
dança do bicho preguiça; dança abelha grande preta; dança de wapiri; dança da sorva; 
dança do chocalho-pequeno; dança da envira-da-sombra-do-mato.

Cerimônias nos dias de dabucuri ou oferecimento de peixe, caça ou tapioca 
No oferecimento de alimentos, ou dabucuris de oferecimento de tapioca, peixe ou caça, 
canta-se as seguintes cerimônias: dança do cacho-de-inajá, dança de cacho-de-inajá 
meio depenado, dança das folhas de inajá, dança do bastão de ritmo. Estas danças 
são feitas quando recebem os cunhados e outros.

Dabucuris ou cerimônias de oferecimento para as Onças-de-Dente-Grande 
Os Diroa são inimigos das Onças-de-Dente-Grande. Essas onças tinham matado os 
pais dos Diroa. Por isso eles ofereceram peixes estragados em vingança. Vingança 
dos filhos, pela morte dos pais deles. 

Aconteceu assim. Os Diroa mataram a Cobra-Japu e depois transformaram-na em 
peixe. Ofereceram então um dabucuri de peixe para as Onças-de-Dente-Grande. 

Os Diroa cantaram as canções de oferecimento de dabucuri de peixes. Nestas 
canções existe uma estrofe que o baya não deve cantar, chamada kayaiwa. Cantada, 
funciona como veneno, estraga, mata. Esta estrofe perigosa diz que ‘vai cair raios, vai 
chover sangue’. Ela foi cantada pelos Diroa com a intenção de vingar-se das Onças, 
mas nunca é cantada entre parentes, embora possa ser entre inimigos ou entre outros 
(Bekara, Pawara, Yehuana, Yukuna). 

Ao amanhecer no final da festa de dabucuri, os Diroa trovejaram as Onças, matando 
todas. Depois subiram no Universo, que é o seu lugar. Hoje em dia, quando dá verão 
e ouvimos zoado de trovão lá em cima, sabemos que são os Diroa.

Dabucuris ou cerimônias de oferecimento para cunhados distantes Um ho-
mem Tuyuka sempre se casa com moça de fora, de outra comunidade e outra etnia 
falante de outra língua. Às vezes a moça vem de uma comunidade bem distante. Em 
uma discussão, o marido pode falar mal dos parentes dela, marcando a distância e 
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fazendo uma cobrança:
– Parece que seus parentes não pescam, nunca fazem dabucuri de oferecimen-

to! 
Na primeira oportunidade em que ela estiver com eles, ou mesmo se ela fugir de 

volta para sua casa de origem, contará a seus parentes o que o marido falou deles. 
O que poderão dizer ou fazer os cunhados?
– Nosso cunhado está querendo comer peixe, então vamos fazer um dabucuri 

pra ele! – E saem procurando peixe para oferecer, já com a intenção de amaldiçoar. 
Planejam cantar aquela estrofe de estrago, kayaiwa, e preparam dabucuri onde vão 
cantá-la.

Entre aqueles que receberão o dabucuri – parentes do marido – vivem benzedores. 
O benzedor bom mesmo, ao receber esse dabucuri, sabe que está sendo feito com má 
intenção, e já transforma os alimentos estragados em coisa boa. 

O benzedor é importante no dia de dabucuri. Ele reza ipadu, cigarro, cera de abelha 
para proteger. Quando entra na maloca, os alimentos já estão transformados em coisa 
boa, o pensamento e intenção ruins daquelas pessoas já estão transformados em coisa 
boa. Assim ele recebe aquele alimento: no pensamento, na reza, ele transforma em 
coisas boas. Até as intenções dos cunhados são transformadas. Os benzedores, assim 
como os Diroa, podem tanto ter idéias da vingança como de transformar em coisas 
boas. Têm rezas para anular os estragos ou transformar em coisa boa.

Entoações nos dabucuris e danças de Casas de Frutas Na iniciação, dança-se 
uma semana direto só com Flauta Sagrada. Em um dabucuri comum pode-se dançar 
dois dias com Flautas Sagradas. Quando termina, o benzedor reza pimenta e os mais 
jovens comem beiju normal. Os mais velhos não comem, pois estão acostumados com 
o ipadu. Não sentem fome.

Quanto às entoações, eles vem citando aquelas Casas de Transformação desde 
o Lago de Leite. Não é toda vez que citam todas as Casas, depende do dabucuri... 
Em um dabucuri de frutas (yukurika wiseri), começa da Casa desta fruta; se é peixe, 
começa  por outras Casas. Nas rezas de proteção costuma-se chamar de Casa em 
Casa por onde a gente vem passando.

Danças das Casas de Tõko e danças das Casas  
de Flauta Sagrada 
Danças de Casas de Tõko são danças de Casas de proteção de doenças, Casas 

de oferecimento de peixe, Casas de nomeação do recém-nascido, Casas da iniciação 
masculina e feminina. Nessas Casas de Tõko dançamos as seguintes danças: dança 
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do maracá, dança do japu, dança do camarão, dança do chocalho em fieira, dança da 
lagarta-do-cunurizeiro, dança da vara. O baya escolhe uma dessas danças.

Danças da Casa de Flauta Sagrada são as danças para oferecimento de frutas: 
dança de lugar cerrado, dança macaco-da-noite, dança do bicho preguiça, dança 
abelha grande preta, dança galho de taboca, dança da sorva, dança do chocalho-
pequeno.

Danças da Casa de Flauta Sagrada
• witire pamõ: dança de lugar cerrado
• ukuaw‰: dança macaco-da-noite
• buko: dança do bicho preguiça
• wanari: dança abelha grande preta
• wapiri: dança Wapiri
• wekãdupuri: dança galho de taboca
• watikanõ: dança da Envira-da-sombra-do-mato
• hiã basa: dança da lagarta-do-cunurizeiro
• yuku basa: dança da vara
• ñasa basa: dança do maracá
• ñasadaro: dança do chocalho-pequeno
• wasõ: dança da sorva
• umua basa: dança do japu
• dasia basa: dança do camarão
• kamoka basa: dança do chocalho em fieira
• yua basa: dança do calango pequeno
• hauã basa: dança do bastão de ritmo
• ikiga: dança do cacho-de-inajá
• ikikaria: dança de cacho-de-inajá meio depenado
• ñetepuri: dança das folhas de inajá
• suti basa: dança da máscara
• wai basa: dança dos peixes
• cantos fora da maloca (piyabasare)
• wabure: cantos de brincadeira

As cerimônias de canto e dança 
Todas estas cerimônias são cantadas em linguagem ancestral, que não tem tra-

dução para as línguas hoje faladas na região. Esta língua é usada, com variações, em 
festas de canto e dança por todos os povos do Alto Rio Negro. Trata-se da língua da 
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Gente de Transformação, usada antes que cada povo surgisse nesse mundo. 
Cada festa corresponde a um ciclo de canto e dança, que pode durar um dia, um 

dia e uma noite, ou ainda invadir a manhã seguinte.
Os cantos e danças devem ser cantados como foram criados. Mas cada baya tem 

seu estilo e repertório um pouco diferenciado.
Na performance de uma festa, ‘canto dos homens’ ou ‘dança dos velhos’, vários 

homens cantam e dançam juntos, conduzidos pelo baya que fica no centro da linha de 
cantores. O baya é conhecedor de todas as estrofes do canto, e também dos passos 
da dança. Os demais podem ser conhecedores ou aprendizes.  

Apenas uma mulher canta, geralmente a esposa do baya. Ela é especialista nessa 
participação. Ela, a yugo, fica no centro do espaço de dança, acompanha o movimento 
do grupo e sabe o momento certo de atacar com uma nota que deve sustentar por um 
longo tempo (deve ter muito fôlego e voz bonita) e depois interromper. 

As demais mulheres não cantam, mas participam da dança. Os homens dançam 
em linha, com o braço esquerdo apoiado no ombro direito do companheiro ao lado, 
levando na mão direita um instrumento musical (maracá, um bastão de ritmo) ou outro 
adorno de mãos. 

As mulheres entram na dança após alguns minutos de performance de cada es-
trofe. Entram por trás desta linha de cantores, passam sob seus braços (estendidos 
no ombro um do outro), e os envolvem com as mãos dadas (mulheres) pelas costas 
dos homens a seu lado. Dançam assim em círculo algum tempo, até que as mulheres 
saem novamente, sem modificar em nada a linha de dança dos homens.

Estrofes e pausas O canto dos homens é composto de várias estrofes (opawo) 
e pausas. Cada estrofe ou ‘corpo’ do canto é repetido exatamente igual duas vezes 
(bapore), com uma pequena pausa no meio. Nesta curta pausa pode haver apenas um 
oferecimento de caxiri aos dançadores, pequenas brincadeiras, e logo o baya retoma 
o passo e canto.

As estrofes ou movimentos mais comuns em qualquer festa ou cerimônia são: kena 
– canto e repetição; kema – canto e repetição; keno – canto e repetição; kapi – canto e 
repetição; mano – canto e repetição; wayu – canto e repetição; dupi – canto e repetição. 
Tentamos explicar o que se passa nessa dinâmica de movimentos ou estrofes kena, 
kema, keno, kapi, mano... apenas listadas acima. Elas seguem um ritmo semelhante 
entre si (mas bem diferenciados do tariwo). Na festa do peixe (wai basa) por exemplo, 
as variações de uma estrofe para outra é de apenas uma palavra ou prefixo:

	Estrofe 1, corpo de canto cantado e repetido após pequena pausa, com prefixo 
kena
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Kenari manika dikuweyu
Kena kaya kena kaya kaya hiya, Hiya waya wainore
Kenakaya nomariye

 Estrofe 2 ou corpo de canto, cantado e repetido após pausa, com kema
Kemari manika dikuweyu
Kema kaya kena kaya kaya hiya, Hiya waya wainore
Kemakaya nomariye

 Estrofe 3, cantada e repetida com kapi
Kapiri manika dikuweyu
Kapi kaya kena kaya kaya hiya , Hiya waya wainore
Kapikaya nomariye

Cada estrofe com sua repetição conforma o corpo do canto (opawo). Entre elas 
ou, depois de cada estrofe e sua repetição, sempre é cantado um canto do meio, in-
termediário (tariwo), que marca a mudança de kena (execução de todas as estrofes 
com esse prefixo) para kema (idem), para kapi (idem)... O tariwo terá seu ritmo e letra 
próprios, e seguirá a mesma fórmula durante toda festa, cada festa tendo seu tariwo 
específico. Por exemplo, um tariwo da mesma cerimônia dos peixes, wai basa:

Waipekaya wamariye
Waiperi manika rikuweyu
Waipekaya waipekayu

Então, a estrutura da seqüência de estrofes de uma festa é sempre:
1. Corpo de canto (opawo) – primeira estrofe (com prefixo kena, por exemplo);
2. Pequena pausa;
3. Repetição da mesma estrofe (com kena);
4. Estrofe intermediária (tariwo);
5. Pausa grande para descanso e divertimentos;
Recomeça dança com a próxima estrofe. A única modificação com relação à es-

trofe anterior é o prefixo kema, que segue todos os movimentos  (1. a 5. acima), até 
outro recomeço e sequência (1. a 5.), então com o prefixo kapi, e assim por diante. 
Os movimentos (corpo-de-canto) mais importantes de todos são quatro:  kena-canto, 
keno-canto,  dupi-canto e kapi-canto. Podemos passar o dia a cantá-los. Geralmente 
kapi-canto vem em seguida a dupi-canto e sua repetição.  Existe essa relação entre 
cantos que andam juntos ou são cantados em seqüência: kapi junto com yuka, wema 
junto com wai. Dupi com yaiwa, diwa com buya.

Características que diferenciam as festas entre si
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Quanto ao jeito de cantar e dançar, muitos detalhes marcam a performance de 
cada festa, diferenciando uma da outra, mas podemos simplificar indicando algumas 
diferenças muito claras.

Uma característica que diferencia as festas, é que umas são muito longas  (basamori 
yoare), demora muito para cantar e dançar toda a seqüência de estrofes, enquanto 
outras são sempre mais curtas (basamori akarÞ). O baya respeita isso na performance. 
As mais longas são a dança do japu, do camarão, do peixe, da lagarda-do-cunurizeiro.  
As curtas, que podem ser dançadas e cantadas mais rapidamente, são festa galho de 
taboca (wekã dupuri), do wapiri e festa da sorva (wasõ basa). 

Levando em conta essa duração maior ou menor das festas, o baya sabe que 
pode, ao terminar um canto cerimonial, começar outro ainda na mesma festa. Às vezes 
o primeiro canto termina alta noite, e esse segundo canto começa pela madrugada, 
seguindo até o amanhecer do dia seguinte. Claro que todos podem ser cantados 
individualmente numa festa, mas damos exemplos de cantos parceiros, que podem 
começar na seqüência do outro:

• Tanto a festa do japu, como a festa do calango pequeno ou a festa do camarão 
completam com dança do chocalho em fieira, dança da vara ou dança da lagar-
ta.
• A festa do inajá completa com a festa do cacho-de-inajá meio depenado.
• A festa de folha de inajá completa com a do bastão de ritmo.
• A festa das máscaras completa com a dança da lagarta.
Outra característica importante é que, em algumas festas, realizamos um movimento 

fora da maloca. Os dançadores com seus pares começam a dançar a estrofe dentro 
da maloca, saem e, após um tempo dançando fora (witire), retornam para dentro da 
maloca onde concluem o movimento. As festas que têm um movimento fora da malo-
ca são as do chocalho em feira, do japu, do calango pequeno, do cacho de inajá, do 
cacho-de-inajá meio depenado, das folhas de inajá. As demais não têm.

Falamos acima do movimento chamado tariwo. O movimento tariwo aparece na 
maior parte das danças e cantos citados acima. No entanto, é importante marcar para 
diferenciar, que algumas festas não têm tariwo na estrutura de suas estrofes: dança 
da vara, dança da máscara e yuku bupuriwo.

Sempre dançamos com uma batida mais forte do pé direito e num ritmo moderado. 
Mas algumas festas apresentam movimentos de canto e dança bem acelerados. São 
elas: dança de lugar cerrado, dança macaco-da-noite, dança do bicho preguiça, dança 
abelha grande preta, wapiri, dança galho de taboca, dança do bastão de ritmo e dança 
da envira-da-sombra-do-mato.

Quanto à participação das mulheres no canto, sobretudo da especialista yugo, é 
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importante lembrar que nas festas de Casa de Flauta Sagrada, elas nunca participam 
cantando. Elas não podem ver as Flautas Sagradas e permanecem numa casa sepa-
rada, fechada, com as crianças.  

Há também danças onde casais dançam num círculo (um homem e uma mulher 
lado a lado como numa grande corrente), como a dança de lugar cerrado, a dança 
do macaco-da-noite, dança do bicho preguiça, dança abelha grande, wapiri, festa do 
galho de taboca, festa do inajá, festa do cacho-de-inajá meio depenado, dança do 
bastão de ritmo e dança das folhas de inajá. Em outras, os casais dançam separados 
(numia netare manire), unindo-se às vezes no tariwo: dança da sorva, dança do japu, 
do chocalho em fieira, dança dos peixes, dança do camarão, dança da lagarta, da vara, 
dança da máscara, dança do calango pequeno.

Em várias festas os dançadores costumam se reunir na porta de trás da maloca 
para tomar caxiri, o que chamamos yutisinire. No entanto, isso não acontece nos dabu-
curis de frutas ou danças com Flautas Sagradas, quando eles se reúnem na porta da 
frente. Além disso, em geral durante dabucuris, enquanto um grupo dança na maloca, 
outro grupo pode dançar do lado de fora (piyabasare), próximo à porta de entrada da 
maloca. Geralmente os anfitriões dançam dentro; convidados ou cunhados, fora. Em 
outras festas sem dabucuri, também acontece piyabasare.

As danças também se diferenciam pelo uso ou não de instrumentos nas mãos, e 
pelo tipo dos instrumentos usados: maracás, bastões de ritmo, varas, chocalhos em 
fieira, outros adornos. [figs. págs. 35 e 36]

Maracás ou chocalhos são usado nas seguintes danças: dança do maracá (ñasã 
basa), dança do chocalho-pequeno (ñasadaro), dança da sorva (wasõ basa), dança do 
japu (umua basa), dança do camarão (dasia basa). Bastão de ritmo é usado na dança 
do bastão de ritmo (hauã basa), dança do cacho-de-inajá (ikiga),  dança de cacho-
de-inajá meio depenado (ikikaria) e dança das folhas de inajá (ñetepuri). Dança-se 
segurando varas a dança de lugar cerrado (witire pamõ), a dança do macaco-da-noite 
(ukuaw‰ basa), dança do bicho preguiça (buko basa), dança da abelha grande preta 
(wanari basa); dança Wapiri, dança galho de taboca (wekãdupuri basa), dança da 
envira-da-sombra-do-mato (watikaño basa), a dança da lagarta-do-cunurizeiro (hiã 
basa) e a dança da vara própriamente dita (yuku basa). Chocalho em fieira seguro nas 
mãos, é usado na dança do chocalho em fieira (kamoka basa). Na dança da másca-
ra, enquanto o baya segura e toca um maracá, todos os outros seguram, nas mãos, 
cordões de pena de japu.

Alguns cantos para divertir, que chamamos wabure, são cantados como brinca-
deiras no final das festas, depois de terminada a dança principal e se ainda tiver caxiri. 
No início essas danças eram dos Tatuyo. O primeiro homem Tuyuka que as escutou 
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foi Diatasero, do grupo Okokapeapona. Ele ficou órfão do pai ainda na gravidez da 
mãe, e nasceu e cresceu entre os irmãos dela, Tatuyo. Os avós dele tinham benzido 
para que ele se tornasse baya, como tinha sido seu pai. Ele, que já nasceu com essa 
vocação, escutou seus tios dançando wabure, viu todos os passos deles. Depois de 
adulto, voltou com os parentes do pai, entre os quais cantou wabure pela primeira vez. 
Assim os Tuyuka começaram a dançar com os cantos de brincadeira.

Os grandes intervalos dos cantos e danças Alguns eventos marcam as etapas 
de uma dança. Por exemplo, os grandes intervalos onde cantores/dançadores inter-
rompem a dança. Depois do anoitecer o entoador faz o primeiro grande intervalo para 
os diálogos cerimoniais (yerisãdupiro). À meia noite faz outro intervalo, mas agora os 
entoadores não param. Nesse momento dão ipadu benzido para todos os participantes 
(patu ekaro).  Depois da meia-noite costuma acontecer um grande intervalo, chamado 
nañiokure. Outro intervalo para fazer entoações acontece já pela manhã, junto à porta 
dos fundos, quando descem para beber caxiri (yutisinirõ). [fig. pág. 40]

Lança-Chocalho,o principal instrumento usado pelo Filho-da-Cobra-de-Pedra 
O Filho-da-Cobra-de-Pedra usou a Lança-Chocalho para varar nessa camada, desse 
mundo onde vivemos. Ele suspendeu a lança-chocalho até encostá-la no chão do céu 
(umusekutiropu). Com a Lança-Chocalho apoiada nessas duas camadas, conseguiu 
emergir no Lago de Leite.  Ela é a coluna vertebral do Homem da Transformação. Por 
isso, nos dias de danças cerimoniais, o benzedor apóia-se na Lança-Chocalho enquanto 
bebe caxiri. [figs. págs. 41 e 43-45] 

Quando o dono da casa pede ao benzedor que reze o caxiri, o caapi e tudo o mais, 
a Lança-Chocalho é soada. Com isso benzedor fica forte, incorpora a Lança-Chocalho 
em seus ossos. Através dela, toda a Humanidade ganha alma. 

Os Filhos-da-Cobra-de-Pedra já usaram essa lança na origem, nas principais Ca-
sas de Transformação, sempre que a Gente da Transformação parava nessas casas e 
dançava. Desde o início tem sido assim, por isso continuamos a usá-la. Hoje batemos 
a Lança-Chocalho do jeito que eles faziam. Não se pode inventar.

O dono da casa usa a Lança-Chocalho quando manda as mulheres fazerem caxiri 
e antes de mandar benzer ipadu. Aí que começa a bater. Desde o início fizeram assim. 
Quando terminam o trabalho, o dono da casa bate o yukubesugu na porta de trás. De-
pois entrega ipadu, cera de abelha e fumo para o benzedor benzer. Depois guarda a 
Lança-Chocalho nos fundos da casa. Geralmente, começa a bater no fundo da casa. 

Costumam fazer isso também nas festas e dabucuris com Flautas Sagradas. Quan-
do o dono da casa ouve que os dabucurizeiros estão subindo do porto tocando Flautas 
Sagradas e trazendo as frutas, ele sai com a Lança-Chocalho para fora da maloca, 
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sem tocá-la. Vai ao encontro deles na beira do pátio e entrega a lança ao chefe dos 
dabucurizeiros. Alguém da casa defuma esta chegada com cera de abelha benzida. 
Eles dão uma volta na frente da maloca e entram pela frente, tocando. Entram e vão 
até o fundo, onde ficam dando voltas. Enquanto isso o baya vai direto, parando no 
poste da entrada, embaixo da cumeeira.

No dia da dança, o chefe da casa entrega ritualmente a lança-chocalho ao baya, 
mestre de cerimônias convidado para cantar neste dia. Esse baya está de acordo com 
o dono da casa. Ele se senta segurando a lança-chocalho. 

O baya bate de manhã bem cedo, na porta de trás (wisiro makã sope). Bate no-
vamente antes de oferecer caxiri aos dançadores. Depois que começam a oferecer 
caxiri, abrem a Caixa de Adornos para se ornamentar. Depois disso bate outra vez, 
pedindo para o pessoal esperar um pouco e descansar. Nestes intervalos os entoado-
res e benzedores realizam suas principais cerimônias. Em geral, estes intervalos são 
precedidos por toques rituais da lança-chocalho, pelo baya. Nestes toques, ele está 
pedindo ao benzedor que reze o ipadu (antes de oferecê-lo a todos durante o ritual 
patu ekaro), ou que reze o caxiri (antes do yutisinirõ).

Depois do ritual yutisiniri, ele bate de novo, avisando que acabou o caxiri, e devolve 
a lança-chocalho para seu dono. Acaba assim, não bate mais. Durante o yutisinire, fa-
zem entoações longas onde citam as Casas de Transformação não citadas antes como 
Okowatoka (próximo a Manaus), Warirogu (uma das montanhas da Bela Adormecida), 
Kanugututu (foz do rio Negro), Dutupuro (Lago de Dutu, onde as mulheres descobriram 
que a batata-doce é tempero para caxiri), Mipikori nukurõ (ilha que fica bem na foz do 
Tiquié, Ilha de Rabo de Arara), Moawõ (Casca de uma palmeira de sal).

Mais detalhes sobre algumas danças
Dança do Japu (Umua Basa) Essa dança originou-se no igarapé Arma (Besuya), 

acima de Acariquara no rio Papuri, Casa de Lança-Chocalho, uma Casa de Tristeza. 
O velho finado chamado Porõ contou para seu neto. [fig. pág. 48]

O neto de Porõ havia pedido aos Dasia que fossem buscar ipadu na roça. Os Dasia 
perceberam, um dia, que o ipadu estava sendo roubado. Depois que sua esposa 
voltou, o neto de Porõ foi à roça. Ficou vigiando escondido no cerrado. 
– Surere seruru... – ouviu um pessoal chegar tocando flauta de osso de veado.  
Entraram na roça por dentro de um tronco caído, saindo lá nas fileiras de ipadu, 
onde começaram a colher folhas a partir de onde tinham parado de tirar nos dias 
anteriores. 
– Vocês mesmos que roubaram meu ipadu? – perguntou a eles.
– Foi seu avô que nos mandou tirar! Aliás, seu avô mandou te convidar para você 
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ir lá depois de amanhã, quando vai cantar a dança do japu para você.
– Eu morri sem cantar isso pra ele – seu avô falou.
– Onde vocês moram? – perguntou.
– Moramos lá. Siga pelo oco desse pau por onde a gente veio, e chegará na nossa 
maloca. Vai descer, atravessar um igarapé, subir e descer um morro. Chegará ao 
igarapé onde costumamos pescar. Moramos um pouco acima, nesse rio – expli-
caram, continuaram tirando ipadu, depois foram embora.
Ao amanhecer do outro dia, sem ser percebido, sem falar com a mulher, pegou 
sua bolsa e foi embora.
– Por aqui mesmo eles me disseram para ir – seguiu por onde tinham indicado. 
No último morro ele escutou umas mulheres rindo, achando graça. Continuou a 
caminhada até chegar no Besuya. Lá, chamou pelos parentes que, ouvindo, vie-
ram buscá-lo de canoa. Eram os mesmos que tinham chegado para colher ipadu 
na sua roça. Atravessaram o rio e continuaram subindo. Ao longe, viu mulheres 
capinando um páteo e homens arrumando seus maracás para a festa (colocando 
penas dikayo).
– Uuuu.... – disseram. Todos já esperavam sua chegada naquele dia. 
– Vamos jogar caxiri em cima daquele vivo! – falaram achando graça.  Ele ficou 
com vergonha, porque tinha muita gente lá. 
– Sooo, vim ajudá-los a beber caxiri – falou, chegando na maloca, onde tinha 
muita gente reunida. Primeiro vieram os homens cumprimentá-lo, depois as 
mulheres e por último seu avô Porõ, que estava nos fundos da maloca fazendo 
as entoações. 
– Sente-se aqui – disse ao neto, terminando as entoações. Voltou para seu lugar, 
pegou uma panela de caxiri, ipadu e cigarro e levou para o neto. 
– Os outros caxiris são venenosos – disse para seu neto. Só oferecia de seu caxiri. 
Não deixava o neto beber dos demais.
Antes de começar a dança, ao meio dia, o velho começou a ensinar suas estrofes. 
Eles encerraram a dança ao meio dia do dia seguinte. Assim que terminou, todos 
se concentraram atrás da casa, onde encostaram seus maracás. Os dançadores 
transformaram-se em japus e voaram. Os maracás eram seus bicos. Os outros 
foram para a outra porta e também se transformaram em japu, até seu avô. Assim 
terminou a festa, ele sozinho na maloca, os dançadores de japu já tendo partido.
Assim aprendemos a dança do japu, dança de tristeza que apareceu na casa dos 
mortos.
Até hoje os japus só ficam no ninho enquanto ainda não têm pena para voar. Depois 

se vão, e não voltam mais. Hoje conhecemos dois tipos de japu, o japu ingá ou mene 
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umu (japu bom, não tem tapuru sob as asas) e o japu-umari ou wamu umu (que tem 
desses vermes ou tapurus embaixo da pele).

Essa festa do Japu é dançada na iniciação feminina. Como a dança do Camarão, 
uma dança de Casa de Tõko, também é dançada para inaugurar uma maloca. 

Dança do Maracá (Ñasã Basa) Essa dança vem sendo dançada desde as Casas de 
Transformação. Originou-se junto com as cabaças de maracá, em Okowatoka, uma Casa 
perto de Manaus. Desde lá até hoje, continuou sendo dançada pelos Filhos-da-Cobra-
de-Pedra em suas malocas, quando tomam caxiri e protegem-se das doenças.

O maracá, como já dito acima, é usado nas seguintes danças ou cerimônias de 
Casas de Tõko: dança do japu, dança do maracá, dança de sorva. Os maracás têm 
cabo de pau vermelho, que atravessam a cabaça. [fig. pág. 51]

As cabaças são bem desenhadas com desenhos incisos e tingidos de branco. 
Antes de desenhar, têm a casca raspada, depois são escurecidas ou tingidas de preto 
com uma tintura à base de folha de maniva. Depois de bem tingido de preto, fazem os 
desenhos incisos, com os motivos ‘folha de sorva’ ou ‘casco de jabuti’.

 Na extremidade superior do cabo amarra-se um cordão com penas de japu. O 
bojo das cabaças é serrado em superfícies opostas, para passar a linha de tucum da 
amarração, que está presa ao cabo nas partes superior e inferior da cabaça. 

Dança da Sorva (Wasõ Basa) Essa dança já veio com a Gente de Transformação. 
Foi dançada pela primeira vez pelo Homem do Universo, profissional de entoações, 
benzimentos e pensamento. Até hoje também é dançada quando o benzedor faz 
proteção da maloca. É dançada segurando nas mãos um maracá pequeno e choca-
lho em fieira no tornozelo. Dançada em dias de dabucuri com frutas, quando usam 
Flautas Sagradas e os benzedores rezam breu, ipadu e fumo. Pode ser cantada em 
outros dias, mas geralmente é cantada na iniciação feminina, no dia em que a menina 
iniciada sai do resguardo da primeira menstruação, vai tomar banho e comer alguns 
alimentos. Essa fruta, a sorva, existe na Serra Simioyayiro, onde Urumõ trepou no 
pau de uacu.

Os dançadores amarram os chocalhos em fieira no tornozelo. Em algumas danças, 
usam segurando-os nas mãos, como no Kamoka basa. Foram usados desde a origem, 
nas Casas de Transformação, Casas de Tõko. [fig. pág. 52 superior]

Dança Cacho de Inajá (Ikiga)  É dançada quando se faz dabucuri para cunhados, 
como fizeram os Diroa para as Onças. Todas as etnias têm essa dança.

Quando as mulheres têm várias roças, fazem dabucuri de tapioca, farinha ou 
mandioca para os cunhados.
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Usa-se o bastão de ritmo tirado de um tipo de embaúba. Escolhe-se os tubos entre 
os nós da planta, perfura-se por dentro com brasa, depois lava-se no rio, deixa secar 
e pinta a parede externa com desenhos como triângulo borboleta, desenho de banco, 
lagarta de ingá (da boca do bastão), lagarta de capim. As pinturas são feitas em vermelho 
(preparada a partir do carajuru ou do urucum), preto (a partir da cinza) e amarelo (da 
tabatinga), sempre misturadas com leite de sorva para fixar. [fig. pág. 56]

Estes bastões de ritmo são usados em dia de dabucuri de caça e peixe oferecido 
para os cunhados. Quando terminam a dança, amarram todos os bastões juntos e 
penduram no esteio.

Os bastões de ritmo surgiram em Wituriro, uma Casa de Transformação acima de 
Urubuquara. Aí mesmo, onde a Gente de Transformação usou pela primeira vez 
o bastão de ritmo, depois Deus Preguiçoso (Daderi Koamak‰) pegou e usou. Ele 
tinha uma mulher que não gostava dele e tinha um amante, Busepino. Este Deus 
Preguiçoso queria fazer um dabucuri, e procurou seus amigos para ajudá-lo a tirar 
as frutas. Encontrou todo tipo de animal que come bacaba, chamou-os, e todos (tu-
cano, mutum...) o ajudaram a recolher bacaba para o dabucuri de oferecimento. 
No dia do dabucuri, lá estavam todos enfileirados, recebendo mas recusando o 
caxiri da esposa do Deus Preguiçoso. Ela tentava oferecer, mas eles não aceitavam. 
Apenas o último aceitou aquela cuia. Tomou tudinho e jogou a cuia longe. 
Quando jogou, a cuia se transformou em jacupembas. Depois os jacupembas 
fizeram uma dança com hauã.
– Sua mulher não gosta de você, sua mulher gosta de outro – dizia o canto dos 
jacupembas. 
No final da festa, eles subiram voando, como se estivessem dançando. Foi quando 
Deus Preguiçoso matou o amante da esposa. Ela, encontrando-o morto, tirou de 
lembrança o brinco que ele usava na dança. Tudo isso aconteceu acima de Ipanoré, 
na chamada Ilha de Caba. [figs. págs. 54-56]

Dança da Lagarta do Cunuri (Hiã Basa) Esta festa de Casa de Tõko pode ser 
dançada quando se faz iniciação de meninas, rituais de dar nome, de dar de comer peixe 
pela primeira vez a uma criança. Costuma ser dançada na vazante, antes do tempo das 
lagartas hiã. A festa é acompanhada de várias cerimônias ou rezas de proteção contra 
as doenças causadas por lagartas, como tonturas, reumatismo, picadas de cobra. Os 
convidados dançam a dança principal (a primeira). Ao final desta, os anfitriões fazem 
uma outra dança, para terminar a festa. Nessa dança, usam-se varas.

Dizem que existe um tipo de lagarta muito brava. Quando vão coletar as lagartas 
hiã, comestíveis e não tão bravas, o pessoal as vê comendo no pé de cunuri. Fazem 
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barulho por perto, para ver se são pequenas ou grandes. As grandes, que são bravas, 
quando escutam o barulho já vêm descendo para matar as pessoas. As pequenas 
ficam lá mesmo, comendo. [fig. pág. 57]

Para coletar as mais bravas, juntamos uma quantidade e, no mato mesmo, fazemos 
um buraco, como um forno, onde elas são jogadas.  Esse buraco é cercado com folha 
de bananeira, para elas não subirem. Lá no mato mesmo cozinhamos e, já cozido, 
levamos para casa. Em casa, fazemos rituais como se fosse dabucuri, dia de caxiri.  
Entramos em casa, rodamos, rodamos e saímos, vamos embora. Minutos depois entra 
outro grupo, que são os hiã mais bravos, que estariam vindo atrás dos do primeiro 
grupo, para matá-los, acabar com eles. O segundo grupo também faz aquela entrada, 
roda, roda, roda e vai embora. Depois que saem, o ‘pessoal de casa’, o primeiro grupo, 
entra de novo para continuar... Enquanto isso, o benzedor de casa benze pimenta, para 
proteger das doenças dessa lagarta. Depois  que o ‘pessoal que fez dabucuri’ come 
pimenta, molham as lagartas hiã, já cozidas, na pimenta e comem.

Esse tipo de lagarta, hiã boroa, tem uma parte roxa no corpo. Esse roxo significa 
que apanharam com um pau. Têm também uma marca branca, a arma delas: um peda-
ço de pau.  Quando matam uma pessoa, elas tiram aquele pedaço de pau e dão uma 
cacetada na pessoa. Por isso, quanto dá doença das lagartas, o corpo fica roxo.

Dança do Camarão (Dasia Basa) Essa dança de Casa de Tõko vem sendo feita 
desde a Transformação, entre nós mesmos ou na chegada dos cunhados visitantes. 

Dança do Peixe (Wai Basa) Dançada e cantada no final do verão, antes das en-
chentes e das piracemas. Nesta festa preparam ipadu, fumo, cera de abelha e caapi 
para os peixes. Benzem tudo isso, para que façam boa piracema e para que os peixes 
de doença, que são Waimasã, Gente-Peixe, passem direto até a porta das cabecei-
ras, sem parar nas nossas comunidades. A época de piracemas é também época das 
doenças da Gente-Peixe. Doenças que eles trazem, e que o benzedor transforma em 
coisa boa, dizendo que em nenhum momento irá nos atacar, protegendo. 

– Está chegando tempo da piracema, os peixes estão se juntando, Waimasã es-
tão trazendo doenças – no final do verão o benzedor avisa ao baya e aos homens da 
maloca como vão fazer.  Protege, dá aos parentes um poder de não pegar estas doen-
ças. Prepara a casa de piracema, oferecendo ipadu, fumo e caapi para a Gente-Peixe. 
Aquelas doenças de Waimasã são transformadas em coisas boas pelo benzedor.

A festa é dançada antes da enchente de piracema. Estes cantos, a Gente da Trans-
formação aprendeu da Gente-Peixe. Agora, devemos fazer como faziam os primeiros. O 
que um baya aprende, ensina para o próximo. Outros que sabem mais, devem ensinar 
mais. Quem não viu, não tem os ritmos de dança. O que cada um sabe, sabe porque 
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viu os velhos cantarem.

Dança do Calanguinho (Yua Basa) Geralmente dançada depois que terminamos 
de derrubar roça, para que faça verão, para que a roça queime bem. Também é dan-
çada ao fazer benzimento de proteção para as mulheres que vão tirar mandioca para 
fazer caxiri. É dança de Casa de Flauta Sagrada. Terminando essa dança, geralmente 
emendamos outra, dança de varas (yuku basa). Na dança do calanguinho, usamos 
cordão de penas de japu nas mãos. Ao término desta, antes de começar a dança de 
varas, os benzedores fazem entoações, enquanto isso alguém traz para a maloca o 
feixe de varas para dança, deixando-o entre os postes da dança. Na entoação, quando 
o basegu chega na Casa de Transformação chamada Vara Colorida (yukubu woritiribu), 
as varas são jogadas no chão. [fig. pág. 59]
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Capítulo 3

Adornos cerimoniais
Os adornos cerimoniais formam o corpo do baya, os Ossos que o Sustentam (Wai-

koãri) e sua vida, que está nestes adornos. Destes adornos são formadas as Casas 
de Transformação. 

Na origem, o baya veio dançando com seus companheiros, nas Casa de Tõko e  
Casas de Flauta Sagrada. Dançando com todos os adornos cerimonais, sempre jeju-
ando e respeitando várias restrições ao usar ou fabricar cada um deles.

Os Filhos-da-Cobra-de-Pedra vieram se transformando com as cerimônias de dança 
das Casas de Transformação, transferindo todos os adornos de pai para filho como 
herança. Emergiram na Cachoeira de Caju com uma só Caixa de Adornos cerimonais. 
Conforme grupos de irmãos homens foram se separando, foram dividindo também as 
caixas. Na primeira divisão o irmão maior ficou com uma, o menor com outra, de forma 
que cada baya tivesse seus adornos para realizar cerimônias. [figs. págs. 63 e 64]

Caixa de Adornos cerimoniais
A vida dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra está nesta Caixa de Tõko. Todo o corpo da 

pessoa pertence a esta Caixa. Quando o baya fica doente, os benzedores dirigem-se 
a essa Caixa, pois tudo o que nela está é vida do Filho-da Cobra-de-Pedra. Todos 
os adornos ou ornamentos guardados na Caixa de Adornos já vinham sendo usados 
pela Gente da Transformação. O baya cuida dessa Caixa, a guarda em sua casa ou 
pendurada no esteio de dança da maloca. Ao lado fica a lança-chocalho, suspensa na 
horizontal por duas argolas de cipó.

Estas Caixas são trançadas com folha de palha-branca (pep‰paka), mais largas 
que as folhas de inajá, comuns na região do igarapé de Ferro (Komeña), para os lados 
do Pirá-Paraná, hoje escassas aqui na região do alto rio Tiquié.

A Caixa de Adornos dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra contém a maior parte dos 
adornos usados pelos baya para dançar: 

• Penugem de mutum (wanopi sibo), junto com yuyuri sitia
• Pingente cerimonial de curauá (yuyuri sitia)
• Cordão de pena de japu (umupikõ sitia)
• Divisão de tecido de entrecasca
• Um par de faixas emplumadas (mapoari) de boa qualidade
• Divisão de tecido de entrecasca (wediro sãtaro)
• Outros pares de faixas emplumadas 
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• Rabos-de-arara (mapikori) invertidas
• Varinha de plumas (witõgu)
• Divisão de tecido de entrecasca (diwediro sãtaro)
• Pente de penas de garça (uka) 
• Corda de pêlos de guariba (emoapoañapori)
• Braçadeira  (dikayosaripa), invertidos
• Asas de garça (yekasero)
• Corda de curauá e pêlos (poasiarida)
• Ossos de onça  (koãdukari)
• Flauta weru weru (no meio) [figs. págs. 65 e 66]
A corda da lança-chocalho não fica na Caixa, fica guardada em outro local (yuku-

besugu dukata yorida).

Os instrumentos usados pelos baya para dançar
Novas gerações de cantores de hoje continuam usando todos estes adornos. Em 

geral, não sabemos mais fazê-los como os velhos sabiam, de quem os herdamos em 
linha paterna (de pai para filho, dentro um mesmo grupo de descendência).

Após dançar, alguns adornos feitos de plumária, entrecasca ou tecido, devem ser 
colocados em um varal para secar, antes de serem guardados novamente na caixa. Faz 
parte dos cuidados desses instrumentos de dança deixá-los secar ao sol uma vez por 
mês, mesmo sem uso. Assim, evita-se que piolhos como mapoakia, comam as penas 
ou deteriorem suas partes. Em seguida guarda-se novamente a Caixa na maloca.

Caixa de Adornos do avô de Porõ Guilherme Tenório 
Quando eu nasci, meu avô tinha duas Caixas de adornos.
Uma continha os pares de faixas emplumadas; a outra tinha cangataras, cordas 
de pêlos de guariba, corda de curauá, cordão de pena de japu, osso de veado, 
osso de onça. 
Sei que meu finado tio José vendeu muitas coisas dessa Caixa, mas não sei por o 
que ele trocou.  Pelo que vi, ele ainda deixou dois pares de faixas emplumadas.
Por isso, quando fiquei adulto, usava estes dois pares, dançando com Emílio. Mas 
usei sem cuidar e quase acabei com isso. Mesmo assim ainda dava para usar. 
No tempo que estive fora, acabaram de vez. Aqueles que usaram não souberam 
mais cuidar.
Vendo que não tinha mais, consegui trocar um par de faixas emplumadas novas, 
por um par de cinto de dentes de onça. É isso que temos hoje. Troquei apenas um 
par de cintos de dentes de onça, todos os demais adornos ficaram na nossa caixa: 
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corda de pêlos de guariba, braçadeiras, dentes de onça, asas de garça, osso de 
onça, corda de pêlos, tangas de entrecasca.

Os adornos das Caixas Cerimoniais usados pelos  
cantores/dançadores
Cordão de pena de japu (umupikõ sitia)  Esse cordão de penas é usado na dança 

do calanguinho e na dança das máscaras. A dança das máscaras é cantada depois que 
derruba a mata, para que faça verão forte para queimar bem. Antes de dançar, o cordão 
de penas é enrolado num osso de veado ou em uma flauta de osso de veado.

Para fazer o cordão de penas de japu podem ser usadas as penas do japu preto, 
japu folha-de-mandioca-mofada, japu branco ou japu da noite.  Das penas de um pás-
saro dá para fazer um cordão.[fig. pág. 69 superior]

Pingente cerimonial de curauá (yuyurisitia) Este pingente é costurado com fio 
de curauá de dois tipos, curauá de surubim e curauá verde, sobre uma argola de turi ou 
cipó que a sustenta. Esta argola redonda tecida é enfeitada com penugem de gavião, 
mutum, urubu-rei e, especialmente, de pássaros cabeça-seca ou eyoro.

As penas penduradas nesta argola tecida são de rabo-de-japu-preto,  japu-folha-
de-mandioca-mofada ou japu-branco. [fig. pág. 69 inferior]

Quem criou este pingente cerimonial na origem foram os Diroa, para serem usados 
antes dos dabucuris. Os Diroa incorporaram coisas boas nesse cordão, para se defen-
derem das doenças e outros malefícios. Este pingente cerimonial é usado durante a 
festa de inajá (ikiga), quando fazem a mesma reza de proteção que fizeram os Diroa.

Faixas emplumadas (mapoari) Sobre um tecido de base de fio de curauá feito em 
tear, fixam a plumária. Das extremidades desta faixa saem duas cordas para amarrá-la 
na cabeça. 

As penas são fixadas no tecido em três faixas: uma branca inferior, de penugem de 
mutum (witõkumu); acima, uma faixa de penas vermelhas tiradas da cauda do tucano.  
As penas maiores, de cima (poanut‰), são penas amarelas de arara. Penas da asa 
direita da arara são usadas na parte direita do adorno, as da asa esquerda, na parte 
esquerda. [fig. pág. 63]

Penas bem vermelhas das araras são usadas no mapoasope, bem no centro da 
faixa emplumada, ‘boca do mapoa’, que representa uma porta bem no meio da faixa. 
Conhecedores que ainda fazem estas faixas, poucos hoje, eles mesmos criam araras. 
Tiram as penas mais vermelhas para a ‘porta’ da faixa quando as araras ainda são 
jovens. Antes disso, procuram um tipo de perereca (omaw‰) ou sapo (neterõ, enoawu) 
que soltam nas nossas mãos um leite cicatrizante. Esse leite é passado na cicatriz, onde 
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arrancam as penas das araras, nascendo aí novas penas ainda mais vermelhas.

O conjunto de cinco adornos individualmente citados a seguir são fixados ou as-
sentados nas costas por trás da faixa emplumada amarrada na cabeça do dançador. 
Um talo de folha de bananeira é fixado (amarrado sob a faixa emplumada) pendendo 
nas costas do dançador. Ele servirá de suporte para fixar esse conjunto de elementos 
dorsais do adorno de cabeça dos dançadores que, fincados nesse talo carnudo, pendem 
sobre as costas nessa ordem: primeiro um pente de penas de garça (ukaro); em seguida 
o rabo-de-arara (mapikõ); depois a varinha de plumas (witõgu); uma asa de garça e, 
por último, uma corda de pêlos de macaco guariba presa a um dente de onça.

Pente de penas de garça (ukaro) Este ‘pente’ tem um corpo feito com um tecido 
de curauá sobre arumã pequeno (wukatu), em cuja extremidade superior são fixadas 
penugens de mutum e penas de garça. As penas de garça devem ser especificamente 
daquelas que ficam acima do rabo da garça, em número de quatro. [fig. pág. 72]

Para o corpo tecido deste pente, racham o arumã, tiram o miolo, raspam e depois 
dobram aos pares, tecendo então sobre as talas com curauá fiado com pêlo de  ma-
caco e onça.

Na plumária, tiram penugem de mutum e penas da sua cauda e amarram-nas com 
fio de curauá. Fazem o mesmo com penas de garças maiores, dobradas na ponta. 
Prendem as penas de garça enfiando-as na dobra de arumã, colando-as com leite 
de sorva. Por fim, fixam neste tecido do pente um espeto de paxiúba, que servirá 
para enfiar o pente no talo de folha de bananeira citado acima, pendendo nas costas 
do dançador. 

Rabo-de-arara (mapikõ) As penas de rabo-de-arara são penas vermelhas que po-
dem ser tiradas de várias espécies de arara:  arara-da-serra (utãma);  arara-da-floresta 
(busema); arara-da-serra-de-japi (Yapima, que fica ao sul); arara-da-serra-de-abacaxi 
(senama) e arara-de-serra-de-cinzas (nitima), estas duas serras localizadas na região 
do Piraparaná; arara-de-capim-rasteiro (wamutama), irmã menor de todas as araras. 
Os nomes destas serras indicam os lugares de origem destas diferentes espécies. 
Busema originou-se no mato, e faz ninho nos paus das árvores iacá-iacá. As penas 
melhores são as das duas primeiras espécies acima. Penas de yapima são coloridas 
(yudure). Senama e wamutama têm penas bonitas que também podem ser usadas nas 
faixas emplumadas (mapoari). [fig. pág. 71]

Esses adornos que temos hoje foram preparados muito antigamente. Nossos avôs 
prepararam ossinhos de pequenos macacos (segu, ake, emõ) no tamanho certo para 
fixar a pena de arara. A pena é encaixada dentro do oco do osso e amarrada com 
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curauá untado com breu. A outra extremidade do osso é bem apontada, para que esse 
adorno possa ser espetado abaixo do pente de penas de garça (ukaro), no suporte de 
talo de folha de bananeira que pende nas costas do dançador.

Varinha de plumas (witõgu) Para fazer as varinhas de plumas, tirava-se penugem 
de urubu-rei, de urubu-colorido (yuka butidedero), harpia e eyoro grande.

Depois tiravam penas da cauda de tucano, pescoço de mutum ou de rabo de japu. 
Na parte de baixo ou base da vara emplumada coloca-se penas do pescoço de mutum 
do rio (diawanopi). Para enrolar pena de mutum na varinha, usam fios de cabelo de mu-
lheres que não têm mais sangue. Tiram curauá, passam breu e amarram as penugens 
na varinha. Esse mesmo fio amarra também as penas do rabo de japu, na parte de 
cima. Para enfiar no talo de folha de bananeira, cozinham osso de macaco barrigudo, 
para clarear; depois apontam o osso para fixá-lo. Assim fazem varinha de plumas.

Asa de garça (yekasero) Matam a garça, tiram as asas inteiras dos dois lados 
e secam ao sol. Depois guardam na Caixa de Adornos. Na dança, usam nas costas. 
[fig. pág. 73 superior]

Cordas de pêlo de macacos (poasiarida) Estas cordas são feitas de curauá fiado 
com pêlo de animais como macacos ou onças. O fio deve ficar bem torcido, e a corda 
deve ter uma medida que permita dar algumas voltas, bem amarradas entre si com fio 
de tucum untado com breu.

Para fazer esta corda, aquecem o couro do animal perto do braseiro e arrancam 
os pêlos, colocando-os dentro de uma cuia grande. Passam breu no curauá fiado, 
amarram essa corda num caniço e ficam sacudindo na cuia para o pêlo aderir bem aos 
fios. Depois fiam a corda definitiva com este curauá e pêlos. [fig. pág. 73 inferior]

É usada nas costas do dançador, pendurada e amarrada com fio de tucum  em um 
osso de dente de onça. Precisa de pêlo de dois macacos para fazer uma corda.

Braçadeira ou adorno de braço (dika yosariga) Este adorno – uma braçadeira 
com um pingente fixo – também é feito com fio de curauá fiado com pêlo de maca-
cos. 

Na argola para prender no braço fica um tucumã-de-onça (yai betaga). Se não tiver 
esse tipo de tucumã, pode usar tucumã comum, escolhendo as frutas maiores.

Nos fios pendentes prende-se penas de rabo de japu e da cauda de tucano. Assim 
nossos avôs fizeram estes adornos que usamos hoje como braçadeiras colocadas num 
dos braços do dançador em todas as festas. [fig. pág. 73]

Osso de onça (koã duka) Esse osso não veio com os Filhos-da-Cobra-de-Pedra 
na origem. É tirado, nestes tempos, de onça-vermelha ou de onça-pintada, do ante-
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braço ou da coxa. Cozinham o osso, cortam as extremidades com faquinha para tirar 
o tutano com tala de paxiúba ou de ingá. Depois estas talas são denteadas, para tirar 
o resto do tutano. Dá suporte para a fixação do pente de penas de garça. Nesse osso 
penduramos a corda de pêlos de guariba.

Adornos não guardados na Caixa de Adornos
Os cintos de dente de onça são guardados num pequeno aturá, próprio para isso. 

Acangataras, fios de pena de japu e penas de tucano, é tudo guardado junto, numa 
caixa de tala de buriti. A lança-chocalho fica pendurada na maloca, do lado da caixa 
de adornos. [figs. págs. 82 e 83 superior]

Acangatara (pesari beto) Esses acangataras mais simples são usados nos dias 
de caxiri, quando tocam cariço, ou na dança dos velhos por dançadores que não têm 
faixa emplumada para usar. Quem primeiro fez os acangataras foram os Diroa. São 
feitos com palha branca (pep‰paka), coletada, cozinhada e depois seca ao sol, para 
ficar bem branca. Corta-se a palha bem fininha com faquinha ou tesoura e começa-se 
a trançar. Com quatro palhas dá para fazer um acangatara destes.

Tanga de entrecasca (wediro) Essa tanga apareceu em Okodiawi. 
A Cobra Grande (Wai Deyu) mandou a Aranha fazer uma tanga a partir da entre-
casca da árvore.
– Como vou fazer? – pensou. Decidiu mastigar até ficar bem moída Depois bateu 
bem com terçado e com um pau enrolado com fio de tucum. A entrecasca ficou 
bem fina e esticada. Levou no porto e deixou boiando na água. Depois, estendeu 
numa pedra para secar. Seco, pintou com carajuru e sorva, enrolou o tecido e 
entregou a Wai Deyu. 
– Eu não pedi um rolinho pequeno, mandei você fazer grande! – a Cobra Grande 
reclamou e bateu na Aranha, quebrando todos os seus dentes. A Aranha foi em-
bora triste, para sua casa no igarapé Wuga, afluente do Pasa. A Caba, que tinha 
ajudado a Aranha, ficou só vendo isso tudo. 
Depois que a Aranha saiu, Wai Deyu começou a estender as tangas para vê-las 
melhor. Viu que eram muitas e grandes, encheram dois varais. Resolveu chamar 
a Aranha para se desculpar. 
– Eu fiz o que você mandou, assim mesmo você me deu porrada! – reclamou a 
Aranha.
– Eu fiz assim mesmo, mas agora quero consertar seus dentes. Tentou, mas não 
ficou como antes. Por isso hoje em dia, as Aranhas não sabem morder. Se ele não 
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tivesse quebrado os dentes delas, elas ainda teriam dentes bons. 
Por isso também, hoje aparecem tangas na laje de pedra do porto de Bela Vista, 
o lugar de origem onde a Aranha esticou as tangas para secar. Quando pegam 
água para o caxiri nesse igarapé, o caxiri fica bem forte. 
Antes de apanhar da Cobra Grande, a Aranha só tinha pintado uma tanga. Nesse 
momento em que voltou para conversar com Wai Deyu, ela pintou as outras, e 
começou a dar nomes às plantas com que se faz tanga: boteap‰ wedida, niti 
wedida, yaiwasoda. Todas estas variedades existem hoje perto de Bela Vista. 
Dentro do igarapé Wuga tem muita entrecasca, por isso deram nome ao local de 
Weditutura. Deus de Transformação criou essa árvore para Yukuro fazer tangas 
de entrecasca. [figs. págs. 75 e 76]

Como fazer as tangas de entrecasca Primeiro procura a árvore, depois mede, 
corta, descasca, leva a entrecasca para casa e cozinha a noite toda. Quando esfria, 
mastiga e depois bate com pau enrolado com tucum. Depois estende em cima de folhas 
de bananeira. Quando seca, faz os desenhos. 

Na pintura usa-se leite de sorva misturado com carajuru, desenhando.
Depois de bem pintadas, as entrecascas são guardadas na Caixa de Adornos. É 

bom fazer em tempo de verão. E sempre colocar todas as tangas que estão na Caixa 
de Adornos para secar ao sol.

Mulher menstruada não deve ver essas tangas, senão as tangas ficam enrugadas 
(opakoro), como se estivessem há muito tempo guardadas.

Colar de Quartzo (yaiga) Os antigos quebravam o quartzo com machado de pedra. 
Homens que têm mais filhas mulheres conseguem tirar pedaços maiores. No mesmo 
local racham e lascam o quartzo, com pedra mesmo. Em casa, vão polindo pouco a 
pouco, lixando com folhas língua-de-onça (yai yemerõ). Existe uma mina de quartzo 
em um pequeno afluente do baixo igarapé Cabari. Gente de muito longe vinha buscar 
essas lixas neste igarapé.

Para furar o quartzo, marcam o local com cinza e um pouco de sal ou areia. De-
pois friccionam com talo de sororoca, que é duro como paxiúba, mais forte que um 
vergalhão de ferro. Pode levar de dois meses até um ano para furar. Quando acabam 
de furar, começam a procurar sementes pretas de kirika, um cipó com folha parecida 
com maniva, para compor o colar.

Antigamente os Yuhupda traziam sacos de kirika para o avô de Laureano, que 
trocava por terçados, roupas, tangas, anzóis. 

O cordão do colar é fiado com curauá vermelho ou curauá-waipu (surubim).
Como dava muito trabalho para fazer o Colar de Quartzo, eles são hoje muito 
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valorizados. Por isso é caro para comprar. 
Só o baya deve usar esse colar. [fig. pág. 77]

Colar de dente de onça (yaiupiserõ) Este é um colar feito com miçangas e quatro 
dentes de onça. Depois de enfiar meio colar de miçangas, colocam os quatro dentes, 
cada dois virados para um lado. Entre os dentes colocam uma miçanga. Depois com-
pleta com miçanga. Só os dois bayaroa usam. [fig. pág. 78 superior]

Faixa abaixo do joelho (yutakasero) A confecção destas faixas é trabalho das 
mulheres. [fig. pág. 79 superior]

Tira-se folhas de curauá, lava-se no rio, raspa e desfia para ficar bem branca. 
Depois deixa secar no sol, de dois em dois. Depois de seco, fia-se bem fino e enrola 
em novelo. Então começa a tecer.

O tecido forma padrões de desenho em alto-relevo, chamados ‘galho de pimenta’, 
‘desenho do ralo’, ‘coxa de diabo’, ‘folha de inajá’, ‘desenho de lagarta grande’, ‘desenho 
de maracá’. Esses desenhos são como os dos ralos de mandioca Baniwa. 

Depois deixa o tecido secar bem esticado, para não enrugar. As mulheres que 
tecem calculam antes a medida. Depois de fazer os desenhos, tingem com tabatinga 
amarela. A mulher que faz rápido faz em dois ou três dias. Outras demoram um mês. 

Brinco de ouro  (asipoã pir†)  A Gente da Transformação já veio com os brincos 
de ouro. 

Quando usamos estes brincos ao tomar caapi, já vem aquela miração zoando 
puru, puru, puru. Depois da Transformação, os brincos foram feitos com  pedaços de 
fornos de cobre que Manduca vendia. Nessa época, tanto os Bará quanto os Tuyuka 
fabricaram seus próprios brincos. Cortamos reto moeda de prata, forno de cobre ou 
cartucho de metal, abaulamos e lixamos com folha de tucum enrolada na ponta de 
uma flecha. [fig. pág. 79 inferior]

Chocalho em fieira (kamoka) Esse chocalho em fieira feito de sementes é usado 
nos dias de dança, amarrado no tornozelo direito dos dançadores. É feito e usado ainda 
hoje como antigamente. [fig. pág. 80]

Coletam as sementes e guardam num saco de entrecasca.
Preparam um cinto de tucum e depois prendem as sementes, antes benzendo-

as para não ficarem engorduradas (usesãri). Se não faz isso, quando a cobra pica, a 
pessoa que usou o chocalho morre logo. 

As sementes são a cabeça da jararaca, o tecido do cinto é o corpo da jararaca. 

História do cinto de dente de onça  (Weñarige kiti) Estes cintos podem ser fei-
tos com dentes de onça-de-bando (neniroã), de onça pintada, onça folha-de-sororoca, 
onça pintada grande, onça vermelha, onça eõyaiwa, ou com dentes de porco-queixada. 
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Para fazê-los, nossos avôs matavam as onças neniroã, aquelas que andam em bando. 
Mataram uma vez na foz do Inambu. Primeiro, fizeram um cercado bem resistente. 
Quando elas entraram nessa armadilha, fecharam o cercado, matando-as para tirar 
os dentes. [figs. págs. 81 e 82 superior]

Depois de montar a armadilha, matavam cotia, colocavam para cozinhar e deixa-
vam derramar o caldo. Ao anoitecer, vinha trovões, ventania, paus caindo. Camarões, 
caranguejos e peixes vinham subindo pelo rio, transformando-se em onças-de-bando. 
Assim conseguiam matar muitas onças.

Cozinha-se a cabeça para afrouxar os dentes. Ainda deixam secar no sol e, só 
depois, extraem os dentes. Furam os dentes e enfiam no cordão de curauá fiado com 
pêlo de macaco. Depois de tirar os dentes, também tiram ossos da coxa e do antebraço 
para outros usos.

História do cinto de dente de onça do meu avô
Meu avô tinha vinte e dois cintos de dente de onça. Certa vez, ele vendeu dois 
cintos para os Bará, em troca de uma canoa. Depois eu mesmo (Gire) dei um cinto 
para uma freira, em troca de um ranchinho. Mais tarde ainda troquei dois outros 
cintos por dois pares de faixas emplumadas. Sobraram quinze. Então paramos 
de negociar com isso.

História da Caixa de Adornos dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra
Os Filhos-da-Cobra-de-Pedra tinham uma Caixa de Adornos que vinham usando 

na origem, no Lago de Leite e nas Casas de Transformação, como Gente da Transfor-
mação ou Gente-Peixe (Waimasã).

Depois de percorrerem todas as Casas, chegaram à Cachoeira de Caju, onde 
emergiram junto com seu grupo, sua lança-chocalho, sua Caixa de Adornos (mapoati-
ba), que então ainda era de ouro. Depois que se transformaram, fizeram-na de palha 
branca (pep‰paka).

Na Cachoeira de Caju os Filhos-da-Cobra-de-Pedra emergiram apenas com uma 
Caixa. Foi depois que começaram a trocar alguns adornos por outras caixas, alguns 
colares de quartzo, cintos de dente de onça, pentes de pena de garça com os Bará, 
Makuna, Barasana. Quem ‘vendeu’ suas Caixas aos Filhos-da-Cobra-de-Pedra teve 
seus motivos específicos, como não ter filho homem para herdá-la ou algum desgosto 
ou tristeza entre os seus parentes.

Nessa única Caixa havia muitos pares de faixa emplumada (adorno de cabeça). Por 
isso, nossos avós fizeram outra caixa e separaram aquela em duas, uma ficou apenas 
com pares de faixas emplumadas, a outra com pentes de pena de garça, varinhas em-
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plumadas, penas de rabo de arara, asas de garça. Fizeram ainda uma terceira Caixa 
que continha cordas de pêlo, ossos, dentes de onça, chocalhos e adorno de braço. 
Usavam todos esses materiais quando dançavam.

Na maloca em Bupirika, no igarapé Peixe-lápis (Bupiriya), afluente do Inambu, 
vivia muita gente. Quando eles se separaram, todos os adornos citados acima foram 
divididos, uma parte para os primeiros (os Beroa), que ficaram no Inambu. Outra parte 
para os que vieram para o Tiquié: Poani, irmão menor dos Beroa, junto com seus irmãos 
menores Okokapea, Miñoa, Dasia. 

Esse grupo chegou primeiro no igarapé Wakuma, onde eles tiravam folhas secas 
de embaúba (wakup‰) para temperar caxiri, daí o nome do igarapé. Todos juntos 
fizeram uma grande maloca. Depois, na foz do Wakuma, dividiram-se novamente: o 
irmão menor – Yukuroyai – ficou em Pinõkoariro (‘onde cavaram cobra’) e Poani, em 
Pinõdiyebu.  Com essa nova divisão, Poani dividiu novamente a caixa de adornos com 
seus irmãos menores, ficando ele com a Caixa de Adornos antiga, feita de palha-branca 
(pep‰paka).

A nova geração, não sabendo mais fazer dessa Caixa, encomendou para aqueles 
que sabiam. No dia de entrega da Caixa que encomendaram, deram em troca alguns 
chocalhos em fieira (kamoka) e um cinto de dente de onça. Assim fazem até hoje quando 
encomendam uma Caixa ou algum adorno cerimonial para um conhecedor fazer. 

Esta Caixa, onde hoje guardamos os adornos, alguns fazem com tala de buriti, de 
acordo com o tamanho que precisam. Quem sabe fazer, faz para guardar penugem 
de tucano, cordão de pena de japu e faixas emplumadas. Às vezes também pedimos 
para outros trazerem seus próprios adornos para usar numa dança, que sempre são 
transportados numa Caixa como esta, também chamada de Caixa de tala de buriti.
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Capítulo 4

Instrumentos musicais
Nesse capítulo apresentamos instrumentos musicais tais como flauta de osso de 

veado, flauta de cabeça de veado, flauta de osso de anta, flauta pã ou cariço, flauta de 
taboca, instrumentos esses tocados nas grandes celebrações rituais. A música desses 
instrumentos, ao tomarmos caapi, misturada ao ambiente do canto dos baya, torna-
se muito agradável. Na primeira camada de transformação, os primeiros homens que 
existiram na Humanidade, Diatayukuro e Petuporõ, puderam ensinar todas as músicas.  
Eles sabiam as danças, cantos, rezas e toques de todos os instrumentos, tal como 
cantamos ou tocamos até hoje. Ensinaram também como construir malocas, como fazer 
festas e benzimentos. Assim organizaram a vida dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra.

Todos os instrumentos musicais foram feitos em Diawi e tocados pelos Filhos-da-
Cobra-de-Pedra na miração do caapi. Cabeça de veado, flauta de osso de veado, flauta 
de osso de onça, cabeça de tatu, osso da coxa de veado (weru weru). Quando tocados 
durante a miração, esse conjunto de sons são mulheres rindo. O jabuti zoa: peru, peru, 
peru... Também zoa a cabeça de veado: weru, weru, weru. Depois zoa flauta de osso 
de veado-vermelho. Por último, a flauta de taquara torõriwu.

Como quando jogam bolas de cipó já pilado na cumeeira da casa. Na miração, é 
chuva. Quando o benzedor reza o caapi, para aparecer bem as mirações, ele pensa 
no desenho do casco de jabuti. Por isso esse desenho também aparece bem na mi-
ração. 

Flauta-pã (cariço) Os cariços tocados no dia de dança existem desde a origem.
Estas tabocas são ossos de morcego. Quando usa sem benzer, fica gorduroso 

(usesari). Conhecemos o cariço fino (osso de mulher), o cariço grosso (osso de homem) 
e o pequeno colorido (wekã pakatõ), apenas estes.

Desde antigamente os velhos já tiravam taboca, preparavam e tocavam em dias de 
caxiri, dabucuri de frutas e danças dos velhos, para alegrar e dançar com as mulheres. 
Assim ainda fazemos hoje, embora com algumas mudanças. 

Existem vários toques de cariço, diferentes uns dos outros, acompanhados de 
algumas coreografias que também podem variar. Quase sempre a mulher segura sua 
mão direita na mão esquerda do homem, um casal seguindo atrás do outro; às vezes 
abraça a mulher; às vezes abraçam lado a lado de dois em dois (ou dois casais); alguns 
dançam ‘colocar quinhampira’, com toda uma representação do oferecimento deste 
alimento; alguns dançam de mãos dadas com a mulher. Há muito conhecimento sobre 
os diferentes toques e coreografias do cariço. [figs. págs. 85 e 87-88]
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Origem do cariço 
Havia um homem chamado Osoyai (Pajé Morcego), Gente-Morcego, verdadeiro 
Gente-Peixe (Waimasa), Gente-Árvore (Yukumasa). Para quem cheira paricá dos 
pajés, a Gente-Morcego aparece como Gente, como humanos. 
Ele tinha uma irmã, que também era mulher-pajé. A Gente-Morcego (Osoyai e a 
irmã) era como servo do chefe da maloca, com quem moravam. A irmã de Osoyai 
cuidava e carregava um filho da dona da casa. 
Um dia a esposa do chefe da maloca foi pra roça, levou a moça Gente-Morcego 
para carregar sua criança. Na roça, pediu para a babá levar a criança numa som-
bra. Lá, essa ‘babá’ furou a moleira da criança e chupou. O menino ficou quase 
que só pele e osso. 
– Onde você deixou meu filho? 
A moça não quis responder.
– Por que está acontecendo isso? – perguntou.
Na volta da roça, a mãe da criança já sabia quem tinha comido o cérebro do 
filho. Pediu que a moça voltasse recolhendo galhos e lenha. Assim que chegou 
na maloca, queimou (cremou) a menina Gente-Morcego que ajudava a cuidar da 
criança. Nesse momento os olhos dela espocaram e caíram bem onde o irmão 
dela, Osoyai,  estava pescando. Nesse momento ele soube que sua irmã estava 
morta, queimada. 
– É capaz de ser ela – disse. Ele pescou mais sardinhas, depois voltou para a 
maloca e deixou os peixes assando naquele fogo. Deitou na rede.
A dona da maloca perguntou:
– Por que você deixou o peixe assando e veio se deitar?
– Se quiser, pode tirar do fogo e comer! – disse Osoyai.
Ela tirou do fogo e, ao sacudir a cinza do peixinho, um pouco de cinza caiu nos 
seus olhos e embaçou sua visão, como um cisco.
Nesse momento, Osoyai chegou perto do fogo e pegou um osso da irmã dele que 
estava ali no meio das cinzas. Deitou-se e ficou tocando, chorando pela irmã (o 
ossinho dela emitia som de cariço, que era choro dele).
– Onde você achou essa flauta? – os donos da maloca perguntaram.
– Lá tem muito! – indicou numa direção. Eles queriam também.
– Se querem, mandem preparar beiju para uma expedição de coleta.
Não era longe, só que ele mudou o rumo, deu muitas voltas, acompanhando os 
igarapés cheios de curvas. Eles passaram dois dias subindo, pescando e comen-
do. Alguns dias depois de saírem, já tinha esgotado o rancho de farinha e beiju, 
tiveram que voltar e pegar mais.
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Quando finalmente chegaram ao local onde tinha os caniços das flautas, os jovens 
que foram coletar já tinham comido vários peixinhos bem gordurosos. O corpo deles 
estava cheio de gordura. Assim, quando começaram a tirar as canas, o cariço ou 
as flautas espocavam, não conseguiam tirar boas flautas. 
De repente Osoyai, que era pajé, mandou vir chuva, um temporal. Mandou procurar 
folha para protegerem-se da chuva, mas eles não conseguiram encontrar nada. Aí 
ele abriu o cu dele (como Urumo), onde todos entraram para se proteger da chuva, 
pensando que era um oco de pau. Só um ficou fora. Esse fugiu, voltou e contou 
tudo a seus parentes da maloca. O pessoal, ouvindo essa notícia, tirou flecha de 
zarabatana e fez muitos dardos. De onde estavam, tinham que direcionar bem 
para a setinha envenenada atingir o alvo, que viam do alto de uma árvore: Osoyai 
dormindo dá embaixo de barriga cheia. Ao atingirem Osoyai, ele já meio moribundo 
voou, ninguém sabe exatamente onde foi cair. Uns dizem que no Japurá, outros 
dizem que foi nessa pedra chamada Osoyai aqui mesmo. 
Onde Osoyai caiu originaram-se flautas de duas espécies, de osso macho e de 
osso fêmea. Onde caíram seus ossos e os da sua irmã, brotaram taquaras. 
Estes são lugares onde, atualmente, tem muita taquara de fazer flautas-pã. 

Flauta de taquara (torõriwu) Antigamente os velhos já tinham essa flauta, e to-
cavam qualquer dia ao acordar, ou de noite ao comer ipadu; jovens, velhos ou quem 
quisesse, nos dias de caxiri.

Essa flauta é o osso de morcego.
O morcego viu que queimaram a irmã dele. 
– Fizeram assim, queimaram ela...
Lembrando disso, começou a tocar essa flautinha: tõrõ, tõrõrõ, tÞrÞ, tÞrÞrÞ.
Assim faziam antigamente e ainda fazemos hoje. Tiramos uma taboca mais grossa, 

medimos o tamanho, furamos ou queimamos os quatro buraquinhos. Por fim, pegamos 
cera de abelha para fechar o orifício da embocadura. Feito isso, deixamos a flauta no 
meio da cobertura de palha da casa, para que os grilos (musirõ) deixem com ela as 
músicas deles. Essa flauta é parte dos instrumentos das Casas de Dança, das danças 
das Casas de Tõko. [figs. págs. 91 e 92]

Flauta de osso de veado com 4 orifícios Essa flauta é tocada nos dias de 
caxiri, durante a miração do caapi. Alguns levam à roça e voltam para casa tocando. 
Antigamente a onça comeu veado, deixou só a carne da coxa. Eles tiraram esse osso, 
prepararam e tocaram. Essa é a origem dessa flauta de osso de veado vermelho.

Assim tocamos: tapirãpu pirari pipu he he he heru... Toca-se lembrando que o 
veado foi comido pela onça. [fig. pág. 92]
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Flauta ‘weru weru’  Essa flauta também é feita de osso de veado, mas tem três 
furos. É tocada durante o caxiri, na miração do caapi e na hora de abrir a Caixa de 
Adornos, que serão usados na dança dos velhos. Essa flauta vem sendo usada e 
tocada desde antigamente até hoje. [fig. pág. 93 superior]

Casco de jabuti Esse casco é de jabuti do mato, originado com o caapi e com a 
Gente da Transformação. Naquele tempo, quando Kapisuniamakõ vinha trazendo seu 
filho Caapi para a maloca, ao mesmo tempo o Jabuti vinha fazendo sua música. Por 
isso ele zoa muito bem durante a miração do caapi, quando tocamos ou esfregamos 
esse casco com a mão. Esse jabuti chegou até a Casa Parede de Tabatinga (Kurawi), 
sua casa. No igarapé Timiña, ele varou pela Casa Ilha de Esteio. Assim chegou até o 
rio Tiquié, e subiu até o lago Ewura para tomar caxiri. Lá ele dormiu. Ao amanhecer, 
voltou para sua Casa Kurawi. Sempre andava com sua esposa. [fig. pág. 93]

Cabeça de veado É um instrumento de Casa de Dança, Casa de Tõko.
Toca ´pore pore pore pore, peru, peru, peru´...
Quem mata esse veado, tira a cabeça e cozinha bem. Depois tira a carne, leva 

no porto e lava, deixando em cima de um toco para secar ao sol. Ali vêm formiguinhas 
(nira) e grilos que terminam de limpar, comem todo o resto de carne. Depois de uma 
semana, fecha com breu, e a flauta está pronta para ser tocada nos dias de caxiri.

Desde antigamente tocamos cabeça de veado durante as festas. Tocamos e dan-
çamos como uma brincadeira engraçada, boa para acabar com a preguiça no meio 
da noite e da madrugada, para afastar o sono quando ele chega. Os jovens gostam 
mais de tocar na frente, puxando uma fila. Moços ou moças seguem atrás em fila, um 
segurando no ombro do da frente, o conjunto imitando os movimentos de um veado 
que caminha pra frente e pula para trás. Assim, animam a festa. [fig. pág. 94 superior]

Cabeça de tatu Quem acha tatu, cozinha a carne e come. Depois, deixa a cabeça 
no sol para secar bem. Quando bem seca, fecha com breu. 

Também tocam em dias de festa pra espantar o sono que chega de madrugada. 
Tocam como a cabeça de veado. [fig. pág. 95 inferior]

Tamborina em dias de caxiri Essa tamborina, tocada nos dias em que se manda 
fazer o caxiri e nos dias de caxiri, é feita da seguinte maneira.

Corta-se um pedaço de loiro, descasca, aplaina, deixando bem reta a superfície 
a partir de onde vão cavar internamente a madeira. Pode-se usar também toco de 
uirapixuna, sawirigu, uk‰gu, umupikõgu. 

Quando terminam de escavar e o oco está bem liso, alguém que tenha uma espin-
garda ou cachorro, sai para uma caçaria. Vai matar cotia para tirar o couro, que deixará 
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secando no sol até ficar bem seco e limpo. Com esse couro eles cobrem os dois lados 
do pau já oco. Para zoar bonito, tem que esticar bem o couro, com um fio de tucum 
nas bordas. Esse couro pode ser também de veado preto ou vermelho.  A baqueta do 
tambor é feita com pedaço de loiro ou com caniço, que também zoa bem.

Todos os povos da região têm essa tamborina, feita da mesma maneira, tocada 
nos dias de caxiri, nos dabucuris de carne e peixe. Quem escuta o toque da tamborina 
já sabe que tem caxiri. [fig. pág. 95]

Trompete de cerâmica Estes trompetes ou ‘buzinas’ são tocados durante o ofe-
recimento de carne ou peixe para outra comunidade, no dabucuri.  Feitos de cerâmica, 
eles zoam muito longe. Os moradores de comunidades distantes escutam seu toque. 
Para fabricar esse trompete usa-se uma argila temperada com nuãgu, uma casca 
de árvore que é queimada, pilada ou socada no pilão e, depois de esfriar um pouco, 
peneirada e misturada com a argila. Então começa-se a moldar o trompete. [fig. pág. 
96 superior]

Japurutu nos dabucuris de oferecimento de alimentos O japurutu é usado em 
dia de dabucuri de carne ou peixe. Uma dupla entra na maloca na frente dos outros, 
tocando japurutu. Eles costumam amarrar na ponta do instrumento um pedaço de 
peixe ou carne. As mulheres que recebem, dançam com estes tocadores. Terminada 
a dança, elas pegam o pedaço de carne ou peixe. [fig. pág. 96] 

São fabricados com paxiúba pequena, oca. Tiram a paxiúba, medem o tamanho 
dos dois japurutus (no par, sempre um deve ser maior que o outro), depois tiram o 
miolo com ajuda do talo espinhoso da própria folha da paxiúba. Depois leva-se ao porto 
para lavar e tirar o resto da carne. De volta em casa, deixa secando no sol. Seco, faz 
o orifício superior da embocadura e o fecha parcialmente com cera de abelha. Por fim, 
amarra-se uma folha de sororoca, com a qual regulam o tamanho do orifício.

Quando tocam, vão aos pares e usam chocalho em fieira amarrado no tornoze-
lo. 
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Capítulo 5

Benzimentos
Os benzedores e entoadores protegem os Filhos-da-Cobra-de-Pedra desde a ori-

gem, prevenindo ou curando doenças nas Casas de Transformação. São pessoas que 
estão sempre pensando nas Casas de Transformação, nas Casas de Transformação 
de Flautas Sagradas, nos benzimentos da cera de abelha, do breu, do cigarro. 

Respeitamos seus pensamentos e conhecimentos das Casas de Transforma-
ção.

Benzimentos e proteção das doenças
Os benzedores protegem-nos das doenças usando cera de abelha, o cigarro, o 

banco, a cuia, o suporte de cuia.  Benzem através de breu e fumo, protegendo para 
que as doenças não aconteçam. Fazem assim desde a origem. Benzem antes do parto, 
benzem para a criança tomar banho depois de dois dias de nascida. Com isso protegem 
as crianças. Até hoje benzemos usando suporte de cuia com cera de abelha e fumo. 
Até hoje quem benze, ensina para os filhos maiores também conhecerem. 

Os benzedores saem à procura de cera de abelha, pensando nos benzimentos que 
deverá fazer. Em todos esses momentos em que protegem, pensam se o mundo está 
bem. Proteção para quem tem pesadelos, proteção de picadas de cobras, proteção de 
doenças quando troveja muito, proteção de doenças antes dos dias de danças.

Quando há algum sinal de doença, dialogam com seus parceiros para fazer a 
proteção. Protegem as pessoas nas épocas certas, quando aparece a Gente-Árvore, 
Gente-Sapo, Gente-Lagarta, provocando suas doenças. Eles nos protegem nas Casas 
de Transformação.  Cada povo tem um benzedor que faz proteção para que os outros 
povos não tenham vontade de mandar doença.

O benzedor e a Cuia de Cera de Abelha
´Cuia de Cera de Abelha de Flauta Sagrada, Cuia de Cera de Abelha do Filho-
da-Cobra-de-Pedra, Cuia de Cera de Abelha do Filho-da-Cobra-de-Terra, 
Cuia de Cera de Abelha do Filho-da-Cobra-d’Agua, Cuia de Cera de Abelha 
dos Filhos Jovens da Cobra dos Tatuyo. Lago de Leite da Transformação dos 
Filhos-da-Cobra-de-Pedra, Cuia de Cera de Abelha da Flauta Sagrada´...

Através de reza, os benzedores cercam e protegem o corpo das crianças, o corpo 
dos jovens, todos os Tuyuka. Incluem todas as pessoas na proteção, Tuyuka de várias 
categorias, outros povos de fora que estão nos visitando. Cercam com uma esteira de 
proteção (pari) de Cuia de Cera de Abelha, benzendo para que as doenças não atinjam 
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estas pessoas. [fig. pág. 98] 
Benzendo, chegam na Casa de Transformação em Belém, no Morro de Ingá, nas 

Casas de Transformação de Flauta Sagrada, Casas de Flauta Sagrada de Cuia de Cera 
de Abelha, Casas de Flauta Sagrada de Cuia Grande de Breu. Na Casa Manaus, na 
Casa de Papagaio novamente, também protegem de doenças, escondendo o corpo dos 
Filhos-da-Cobra-de-Pedra com a Cuia Grande de Cera de Abelha. Ñakeparo é Casa de 
Transformação em São Gabriel da Cachoeira, é Casa de Cuia de Cera de Abelha dos 
Filhos-da-Cobra-Miçanga. É uma Casa de Tristeza, onde o benzedor protege e esconde 
o corpo dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra com Pari de Cera de Cuia Grande de Abelha. 
Protege das doenças da Gente-Trovão, da Gente-Peixe, da Gente-Lagarta. Doenças 
como epilepsia, picada de cobra, reumatismos, doenças dos brancos, que vêm das 
quatro portas da maloca. Protege, cerca, envia estas doenças para a camada de baixo, 
do Rio de Umari, sempre invocando um Universo Puro, de Leite. Limpando, jogando 
fora, empurrando para baixo, cercando ou forrando o chão com esteiras de pari.

Assim seguem, nos protegendo de doenças e escondendo nossos corpos pelas 
Casas de Origem, Casas de Origem de outros povos, Casas de Origem das Flautas 
Sagradas dos Filhos-da-Cobra-de Pedra. Pela Casa Rio de Água, Casa de Origem 
dos Filhos-da-Cobra-d’Água, Casas de Cuia de Cera de Abelha dos Filhos-da-Cobra-
d’Água. Casa Buraco de Tocandira (Petakope), Casa de Flauta Sagrada, de Terra, 
Chão e Veias de Cera de Abelha dos Filhos-da-Cobra-de-Terra (Yepapinomak‰) e 
dos Filhos-da-Cobra-Peixe (Waipinomak‰). Passam por Iauareté, vão até Mitu (Ka-
tara) no Uaupés, depois à Serra de Tristeza ou Casa de Máscaras (Sutirowi) onde 
esticaram roupas de tristeza. Quando morrem vão para Yukubesuwi, na cabeceira do 
Papuri. Sunapoea é a última Casa de Transformação dos Filhos-da-Cobra-de-Pedra. 
Os benzedores param aqui, chamam o Chão e Veias de Cuia de Cera de Abelha e 
encerram os benzimentos. 

Eles vêm citando as Casas desde o Lago de Leite. Conforme o tipo de dabucuri, 
começam de uma certa Casa. Se for de frutas, começa de certa Casa de frutas, se for 
de peixe, de outra. Chamam de Casa em Casa, para proteção das pessoas. 

Benzimentos e proteção de doenças das lagartas Antes da aparição de Lagartas 
hiã no início do tempo das Lagartas, o benzedor faz benzimento de proteção. Antes, 
ele prepara tudo. Preparado, oferece cuia de ipadu, fumo e caapi para as Lagartas. 
Manda irem embora, passar direto até a porta das cabeceiras. Ao mesmo tempo, faz 
proteção geral contra todas as doenças, faz todos os tipos de doenças passarem direto 
para a porta da cabeceira, sem parar nas comunidades tuyuka.

O benzedor benze ipadu, fumo, caapi, cera de abelha. Transforma tudo em ali-
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mentos bons e oferece para a Gente-Lagarta. Eles se alimentam do ipadu, cera de 
abelha, caapi, fumo, caxiri já transformados: caxiri-remédio, ipadu-remédio, cera de 
abelha-remédio, caapi-remédio. Se não fizesse isso, as lagartas vomitariam e o cheiro 
do vômito do caxiri se espalharia provocando doenças. Para que isso não aconteça, 
o benzedor também manda o cheiro de caxiri e do caapi passarem para a camada de 
baixo, do Rio de Umari.  Se não fizesse assim, as doenças e picadas de cobra poderiam 
atingir as pessoas, doenças da Gente-Lagarta. Se não fizesse assim, a comida para 
eles não seria boa. Ou mesmo sendo boa, ficaria ruim.

Suporte de Cuia e Cuias de benzimentos O Suporte de Cuia veio desde a ori-
gem, quando era usado nos dias de dança como Suporte de Cuia de Ipadu.  Veio com 
a Gente da Transformação, por isso faz parte da nossa alma. É nosso suporte de vida 
e de Tõko. [fig. pág. 103] 

Cuia de Ipadu O Filho-da-Cobra-de-Pedra foi o primeiro a receber a Cuia de Ipadu 
no início. Por isso ele é benzedor, protege das doenças. Ao benzer esta cuia, o benze-
dor pensa novamente nas doenças das quais deve proteger as pessoas, em todas as 
doenças, as que vêm do subsolo da maloca, as que vêm das quatro portas. A Cuia de 
Ipadu acompanha os tomadores de caapi. Quando benze ipadu, também benze para 
que o caapi fique forte e dê boa miração.Os dançadores levam essa cuia de ipadu e 
cigarro para comer e fumar logo depois de tomar caapi. [fig. pág. 104] 

Rapé ou fumo socado Depois de tomar caapi, os dançadores devem fumar, comer 
ipadu e cheirar rapé, também  benzido  para não acontecer nenhum tipo de doença 
aos dançadores. [fig. pág. 105 inferior] 

Porta-cigarro e Pote de Caapi  A Gente da Transformação já usava Porta-Cigarro 
e Pote de Caapi nos dias de festa. O Porta-Cigarro é um suporte para o grande Cigarro 
Ritual, feito de fumo enrolado com folha de sororoca. Começa a encher pelo lado que vai 
ser aceso, a ponta mais fina, amarrada com fio de buriti. Na ponta grossa eles fumam. 
Fazem o cigarro na medida do Porta-cigarro. O Porta-Cigarro vem acompanhado do 
Cigarro, Suporte de Cuias, das Cuias, do Banco onde o benzedor vai sentar, do Pote 
de Caapi. 

Todos os benzimentos surgiram em Okodiawi. Os benzedores têm nome de Porõ 
e Yukuro, nomes especiais. Quando pegam ipadu e cigarro, fazem entoações e pas-
sam para os outros comerem e fumarem. Por isso, quando tomamos caapi, o Porta-
cigarro, a Cuia, Cigarro, Suporte de Cuias, o Banco onde o benzedor vai sentar, tudo 
aparece como cordão de plumas. A cuia de ipadu aparece com um cordão de plumas 
por dentro. [fig. pág. 105] 
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Ipadu Antes do caxiri, colhem ipadu na roça, um aturá cheio ou quanto quise-
rem.

Depois tiram folha de embaúba seca, para salgar.
Em casa, torram as folhas de coca com panela de barro ou forno de ferro. Depois 

de bem sequinhas, deixam no cumatá. Então queimam as folhas de embaúba e se-
param suas cinzas.

Pegam o pilão para socar. Socam bem as folhas de coca e derramam numa cuia 
grande, onde misturam esse pó com cinzas de folhas de embaúba (pode também usar 
folhas de cucura). Enchem um saco de pano com esta mistura e batem no grande pilão 
por três vezes, para coar bem.

Geralmente fabricam por esse processo duas cuias de ipadu, uma para benzer, 
outra para distribuir aos ajudantes. Depois de acabar, o chefe dos fabricantes acende um 
cigarro e começa a fazer entoações, oferecendo a todos. Depois manda os ajudantes 
trazerem suas latinhas, para encher. Antigamente não se usava latinhas para guardar 
o ipadu, mas sacos de entrecasca (wasogupo – com osso de garça).

Durante o ritual todos comem do ipadu da Cuia Benzida, até mulheres e crianças. 
Durante o oferecimento, os benzedores fazem entoações, mandando o baya descansar. 
Depois de todos comerem, guardam essa cuia. [fig. pág. 106] 

Caapi O caapi já veio com a Gente da Transformação. Para tomar caapi na festa, 
primeiro vão tirar cipó de caapi na roça. Na volta, deixam na porta da maloca, do lado 
de fora. Duas pessoas vêm então raspar e socar o caapi. Enquanto estão socando, 
alguém vai pegar água, com cuia, panela, ou antigamente com camoti de cerâmica. 
Depois de bem socado, tiram uma cuia pequena de caapi com a borra para o rezador 
benzer,  para ter boa miração. Nessa reza, citam vários tipos de caapi. Depois de ben-
zido, espremem, colocam no Pote de Caapi e oferecem. [figs. págs. 107 e 108] 

Antes de oferecer, o rezador toma duas cuias. O próximo a tomar é o baya e seu 
companheiro de dança, depois os outros.  Oferecem duas vezes para cada dança-
dor. Quem oferece caapi acompanha outro, que oferece caxiri vivo, também benzido 
como caapi. Às vezes oferecem uma só vez. Quando ele bebe uma só vez, significa 
que oferecerá só uma cuia. A cada intervalo, se ele volta a oferecer, o pessoal bebe o 
quanto ele oferecer.

Para quem tomou caapi, logo vem miração, em meio às danças e benzimentos. O 
benzedor protege para quem tomar não endoidar em meio à miração.

Ao amanhecer do dia seguinte da festa, aquele que tomou caapi tem que vomitar. 
E só pode comer alimentos benzidos, para não ficarem gordurosos.

– Vomitem água e façam jejum, porque deu muita miração – diz o benzedor.
Conhecemos estas variedades de caapi: caapi-flauta-sagrada-papagaio; caapi-
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onça-vermelha; caapi-esquilo; caapi-lagarta-grande; caapi-ingá (primeiro, que tem 
mais carne); caapi-cipó-de-remédio (esse são folhas para temperar, para não amargar 
muito).

As visões do caapi  As visões do caapi foram descobertas no momento de miração, 
pelos tomadores de caapi na origem. Nós, alunos, fizemos os desenhos que os velhos 
dizem ver nas mirações, para vocês poderem ler e ver parte destas coisas bonitas. 
Pessoas de longe podem conhecer um pouco ao ler esse livro, que escrevemos em 
nossa língua e desenhamos.  É importante ler sobre estes assuntos com respeito.

No meio da miração, os desenhos do caapi são triângulos-borboleta iguais àqueles 
feitos nos bastões de ritmo; desenhos de galho de sorva iguais aos desenhos feitos 
nos maracás; desenho do abacaxi, parecidos com os da fruta, também desenhados 
nos bastões de ritmo; desenho de banco; desenho de rolo de folha de tabaco.

O maracá é Filho-da-Cobra-de-Pedra, chamado Maracá-de-Pedra. É usado em 
algumas danças originadas em Okodiawi. O Filho-da-Cobra-de-Pedra viu em pensa-
mento os desenhos que faria. Eles são pintados no Pote de Caapi, nas Cuias de Ofe-
recimento, nas paredes das malocas: triângulos de borboleta com pintas, desenho de 
borboleta de bigode com pintas. O baya  vê desenho da Jibóia do Mato, composto de 
triângulos de borboletas.  Na miração, o banco aparece como Banco de Ouro, que fica 
bem fixo. Quando os Tuyuka tomam caapi, não caem, tiram força das quatro portas e 
sentam firmemente. O Filho-da-Cobra-de-Pedra tira força da própria Casa, da Caixa de 
Adornos e da Lança-Chocalho que estão pendurados nos esteios dessa Casa Ritual. 
No dia de tomar caapi, ele junta todas essas forças. [figs. págs. 110 a 114] 

Desenho da cobra  Na miração, os desenhos de Cobra vêm aumentando. De-
senhos da Cobra do Rio, kometero, com zig-zags e malhada; Cobra de Miçanga bem 
fininha e manchada de preto, vermelho escuro, claro e branco; Cobra Caroço de Buriti, 
preta, vermelha e amarela; Jibóia (wesekotero) com desenho de borboleta preto e ver-
melho; Jibóia do Povoado, com desenho de borboleta colorida de preto e vermelho. As 
cobras têm desenhos diferentes. Todos tiveram origem em Okodiawi. [fig. pág. 112] 

O benzedor cita estes desenhos das cobras e sopra o caapi, por isso eles apa-
recem. Ele cita todos os desenhos de cobra e sopra para aparecer bem, ele os pinta 
bem. Assim já fizeram em Okodiawi e demais Casas de Transformação.

Potes de Caapi  O baya é como um Pote de Caapi que ele incorpora. O pescoço 
do baya com a Lança-Chocalho, é como o pé do pote. O Banco do baya é como a base 
do pote.  A boca do baya é como a boca do pote. A alma do baya é a alma do pote, o 
baya fica fixo como o pote. Por isso ele tem força ao tomar caapi. [fig. pág. 114] 

As cores que vêem na miração são como as cores dos desenhos das cobras. Ele 
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reúne todos esses desenhos e benze para que apareçam. Quando ele benze, todos os 
instrumentos, como suporte de cuia, cuia, banco e porta-cigarro incorporam no baya 
como seus ossos (waikoãri), seu suporte. Por isso ele tem força e fica firme. 

O desenho da base do pote do caapi é do próprio caapi, seu galho. Desenho que 
o baya mesmo viu na miração e desenhou.

Foi a Mulher-de-Transformação quem fez o primeiro Pote de Caapi. Como ela não 
sabia fazer o desenho, o Homem-de-Transformação, Deus-da-Transformação, fez. Os 
fez quando emergiu em Okodiawi, desenhos que viu na miração.

Caxiri Fazemos caxiri, uma bebida fermentada à base de mandioca, nos dias de 
festa de dança ou nos dias de trabalhos coletivos ou wayuri.

Desde os primeiros tempos as Casas tinham potes de cerâmica para fazer caxi-
ri.

Antes do dia de dança, o chefe da Casa pede para as mulheres começarem a 
preparar a bebida. Elas vão à roça, trazem mandioca, ralam, espremem no cumatá e no 
tipiti, e fazem beiju queimado, próprio para caxiri. Com isso podem preparar caxiri vivo, 
caxiri de cana ou caxiri de aguardente. Desde antigamente, quando moravam numa 
só Casa Ritual, faziam assim e bebiam. Hoje continuamos com os mesmos trabalhos, 
derrubando e plantando roças, fazendo caxiri.

Na Casa Ritual e de Moradia (maloca) nos primeiros tempos, a mulher do chefe 
pedia para as outras mulheres ajudarem a fazer caxiri. A mulher do chefe colhia três 
aturás de mandioca, um de batata doce, um de batata nariã.  Desde os primeiros tem-
pos, são esses os cultivos usados para o preparo do caxiri. Quando tiram mandioca, 
não tiram qualquer uma, mas daquelas que deixam o caxiri mais forte. 

As demais mulheres cooperavam com a mulher do chefe, espremendo um tipiti e 
entregando a massa para a cabeça do trabalho comunitário, que fazia o beiju. Ela co-
zinhava as batatas doces bem cedinho, pelas cinco horas da manhã. Assim que tirava 
a batata do fogo, convidava as outras mulheres para ajudar a mastigar. 

– Já é hora de cozinhar a maniquera também. 
As demais mulheres cooperavam novamente com as bacias de maniquera já co-

zidas. Quem espremia um tipiti, dava uma panela de maniquera. Quem espremia dois, 
dava duas panelas de maniquera.

No dia da dança, a mulher do chefe tirava mais seis aturás de mandioca e pre-
parava.  Um trabalho normal, mas a mulher do chefe chamava as jovens para ajudar. 

Até hoje é assim. A mulher que tem filhas, chama as filhas. Se não tem, o marido 
ajuda. Depois de espremer toda essa mandioca, juntava duas bacias de tapioca. Uma 
para consumo e a outra, para preparar beiju para os convidados comerem e levarem 
na volta, parentes, sobrinhas, cunhadas. Até hoje damos beijus para as mulheres  
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convidadas retornarem para suas comunidades. [figs. págs. 115 a 119] 

Preparo e fermentação do caxiri em canoas, cochos e potes  As madeiras pró-
prias para fazer cocho de caxiri, um tipo de canoa de madeira, são loiro, rabo de japu, 
acaricuara e outras. Sempre colocamos o caxiri no cocho para fermentar na véspera 
da festa de dança ou de oferecimento (dabucuri). Hoje em dia cobrimos o cocho com 
folha de bananeira. Antigamente mediam e faziam uma tampa de palha branca; por 
cima é que colocavam a folha de bananeira.

Depois de coado, passamos a bebida em fermentação para um pote de cerâmica 
ou camoti. As argilas próprias para fazer o camoti ou recipiente de caxiri são: argila 
caranguejo vermelho e argila verde. Desde a origem são as mesmas, por isso são 
citadas nos benzimentos dos rezadores, ao lado da tabatinga.

Quando fazemos caxiri vivo, o caxiri sem mistura de caldo de cana, tiramos mais 
mandioca do tipo bekari. Arrancamos bastante, juntamos um monte, descascamos ou 
raspamos e levamos para lavar no rio. Já em casa ralamos, esprememos a massa no 
cumatá (separando-a da parte líquida ou maniquera) e no tipiti e peneiramos a massa 
já seca. Enquanto isso, cozinhamos a maniquera por várias horas, para eliminar a 
substância venenosa que contém. Depois torramos os beijus de caxiri. Tiramos uma 
parte do beiju torrado para mastigar e colocar no caxiri, para fermentar. 

Depois de ferver bem a maniquera, tiramos do fogo e deixamos esfriar. A despeja-
mos no cocho e, em seguida, colocamos o beiju para amolecer nesse cocho, fechando-o 
durante a noite. De manhã esprememos e coamos essa bebida já fermentada. Após a 
refeição coletiva da manhã, começamos a beber. Antigamente só começavam a tomar 
à tarde.

Quando o caxiri está bem forte todos se alegram, homens, mulheres, jovens. 
Dançam, falam dos benzimentos dos velhos, tocam cariço, mulheres cantam hãde 
hãde (cantos espontâneos das mulheres), os benzedores rezam e assim ensinam seus 
conhecimentos. Desde antigamente nossas avós faziam esse tipo de caxiri.

Costumamos fazer um outro tipo de caxiri, que repete todo o preparo do caxiri vivo. 
No entanto, depois de colocar no coxo neste caso, deixamos fermentar dois dias, e não 
apenas uma noite. Esperamos mais tempo para fermentar, com maniquera e também 
com caldo de cana.

No começo do dia do caxiri, só os homens começavam a tomar. O dono da casa 
sentado entre os postes da frente da maloca, os velhos conversando e benzendo. Pen-
sando em como seria o dia de festa. Os que tinham boa memória, ficavam gravando 
no pensamento tudo isso que estavam ouvindo.

Enquanto isso as mulheres estavam capinando em torno da maloca. Depois elas 
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esquentavam quinhampira para comerem todos juntos. Antigamente comiam com mais 
calma, não tão rápido como hoje. Depois guardavam e iam pra maloca. Os homens 
começavam a tocar cariço à tarde, e elas a beber junto.

Proteção dos benzedores O benzedor reza e protege  o rio Tiquié. Mesmo esse 
rio Tiquié não sendo Rio de Transformação ou área de origem dos Tuyuka (Sunapoea 
fica no rio Papuri). 

Protege essa geração com benzimentos de Cuia de Cera de Abelha. Protege até 
mesmo as gerações que ainda vão nascer, para que elas não peguem doenças dessa 
geração atual. Crianças, homens, mulheres, moços e moças jovens, protege a todos. 
Cita todas as doenças em que pensou e das quais protege a todos, sua origem, sua 
direção. Pergunta de porta em porta em toda as direções ocupadas. Pensa nas doen-
ças que aparecem nas diferentes fases da lua, quando a lua está no centro e anoitece, 
quando a lua está no centro ao meio-dia, e pensa nas doenças de cada período. Assim 
procura benzer e proteger a todos, indicando se deverá ou não ter doenças nesses 
períodos.

O benzedor pergunta para as quatro portas. A porta da boca do rio (porta dos 
Filhos-da-Cobra-de-Pedra), a porta das cabeceiras (dos Paneroa e suas doenças), a 
porta da esquerda (dos Huañara e suas doenças), a porta da direita (dos Cubeo e dos 
Baniwa e suas doenças). Pode sentir que a doença virá para as pessoas que estão 
nessas portas, sentir doenças provocadas por outros benzedores.

Pergunta se não haverá doenças nas diferentes fases da lua. Pergunta ou conta 
se vai ter doença para cada faixa etária e para os que chegam na comunidade. Depois 
de perguntar pelas quatro portas, fases da lua, proteger a todos, o benzedor conta o 
tempo (os meses) em que sua proteção está valendo, quando não acontecerão doenças 
para as pessoas, depois do que deverá proteger de novo. 

O leitor deste livro viu um pouco sobre os benzedores e seus instrumentos. Ao ler, 
pôde sentir a importância destes especialistas e de seus conhecimentos do Mundo, 
da Origem e Transformação da Humanidade, da passagem do tempo e do calendário 
astronômico, dos tempos e origens das doenças, dos instrumentos musicais,  sua 
proteção das festas de canto e dança, de todos os instrumentos cerimoniais dos re-
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A Escola Indígena Utapinopona Tuyuka é uma escola diferenciada, gerenciada 
pelos próprios Tuyuka, onde os Filhos-da-Cobra-de-Pedra (Utapinopona) estudam. 
Fica no Alto Rio Tiquié, na fronteira do Brasil e Colômbia. Temos por objetivo as 
gestões pedagógica, administrativa e financeira autônomas. Para isso nos organi-

zamos, fundamos a AEITU (Associação Escola Indígena Utapinopona Tuyuka) e seu Conselho, formado por 
todos os moradores das comunidades participantes. Nossas estratégias de ação e atividades são discutidas 
em reuniões pedagógicas, reuniões do Conselho e Assembléias da Associação.
São funções da AEITU: acompanhar atividades da escola e dos tuyuka professores, de acordo com o planejado 
pelo Conselho; fazer articulação política da educação nas comunidades-membro da Associação; administrar, 
fazer gerenciamento financeiro do(s) projeto(s), doações e outros tipos de renda da escola; fazer compras 
ou trocas conforme as necessidades da escola. Discutimos problemas e soluções para melhorar o ensino e 
o aprendizado; elaboramos o projeto político e pedagógico, discutindo currículo, plano de ensino, calendário 
escolar, plano de gastos do dinheiro da escola. Decidimos o tipo de escola que queremos, qual o futuro em 
relação à cultura e à melhoria da situação intelectual e da vida do povo Tuyuka.  A experiência é complexa, 
pois sabemos que não existe um modelo único de educação escolar indígena, nem algum modelo pronto de 
gestão indígena da educação e do conhecimento. Envolve idéias de melhorar a escola, as condições de manter 
a escola, o apoio dos pais, a filosofia de trabalho em relação aos alunos.

Diretoria da AEITU:
Coordenador-presidente: Higino Pimentel Tenório
Vice-presidente: Adão Amaral Barbosa
Secretária: Dulce Pimentel Tenório
Tesoureiro: Antônio Sarmento Rezende

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 
1994, por pessoas com formação e experiência marcante na luta por direitos sociais e 
ambientais. Tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos 
ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. O ISA produz 
estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade 
socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biológica do país.

                           Para saber mais sobre o ISA consulte www.socioambiental.
org
Conselho Diretor:
Neide Esterci (presidente), Sérgio Mauro [Sema] Santos Filho (vice-presidente), Adriana Ramos,  
Beto Ricardo, Carlos Frederico Marés 
Secretário executivo: Beto Ricardo

Os parceiros
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Secretário executivo adjunto: Enrique Svirsky
Coordenadores de Programas e Atividades Permanentes:
Adriana Ramos, Antenor Bispo de Morais, Cícero Cardoso Augusto, André Villas-Bôas, Beto Ricardo,  
Fany Ricardo, Leila Maria Monteiro, Márcio Santilli, Maria Inês Zanchetta, Maria Isabel Pedott,  
Marussia Whately, Nilto Tatto 

• Programa Rio Negro do Instituto Socioambiental (ISA)  Tem por objetivo geral formular e implantar um 
programa regional de desenvolvimento sustentável na bacia trinacional do Rio Negro, região entre Brasil, 
Colômbia e Venezuela no noroeste da Amazônia brasileira, preferencialmente com as organizações indígenas 
locais. Os projetos que compõem o programa propõem soluções para problemas relacionados a questões 
como proteção e sustentabilidade das Terras Indígenas demarcadas, segurança alimentar, geração de renda, 
educação escolar, saúde, fortalecimento organizacional e afirmação das culturas indígenas regionais. Há na 
região englobada pelo programa cinco Terras Indígenas contíguas, demarcadas e homologadas, somando 
10.6 milhões de hectares, além de outras áreas protegidas. A extensão dessas áreas deverá aumentar nos 
próximos anos. A população da região é majoritariamente indígena (23 etnias, 10% da população nativa do 
país) e “tradicional”, vivendo da agricultura, da pesca e do extrativismo, em mais de mil comunidades e sítios 
ao longo dos principais rios, em povoados indígenas como Iauaretê e nas sedes dos municípios de São Gabriel 
da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos. O ISA mantém sub-sedes em São Gabriel da Cachoeira e Manaus, com 
equipes permanentes, além de uma rede de colaboradores associados, desenvolvendo as seguintes linhas 
de ação: coordenação/desenvolvimento; pesquisas, documentação e mapeamento; manejo sustentável de 
recursos naturais; educação e cultura; apoio ao fortalecimento institucional da FOIRN e associações filiadas e 
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de projetos comunitários.
Desde 1994, o ISA estabeleceu uma parceria prioritária com a FOIRN. Entre os vários sucessos dessa parceria, 
destaca-se a demarcação das cinco terras indígenas contíguas, uma base importante para se planejar o futuro. 
A consolidação dessa conquista depende de um programa em escala regional que dê respostas adequadas e 
integradas às demandas das comunidades indígenas. 

São Paulo (sede)     Brasília (subsede)
Av. Higienópolis, 901     SCLN 210, bloco C, sala 112
01238-001 São Paulo – SP – Brasil   70862-530 Brasília – DF – Brasil
tel: 0 xx 11 3660-7949    tel: 0 xx 61 3035-5114
fax: 0 xx 11 3660-7941    fax: 0 xx 61 3035-5121
isa@socioambiental.org    isadf@socioambiental.org

S. Gabriel da Cachoeira (subsede)   Manaus (subsede)
Rua Projetada 70 - Centro    Rua 06, nº 73, Conjunto Vila Municipal, Adrianópolis 
Caixa Postal 21     69057-740 Manaus - AM - Brasil
69750-000 São Gabriel da Cachoeira – AM – Brasil  tel/fax: 0 xx 92 3648-8114/3642-6743
tel: 0 xx 97 3471-2182/1156/2193   isamao@socioambiental.org
fax: 0 xx 97 3471-1156
isarionegro@uol.com.br
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A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro – Foirn é uma associação civil, 
sem fins lucrativos, sem vinculações partidárias ou religiosas, fundada em 1987 para 
defender os direitos dos povos indígenas que habitam a região do Rio Negro, no Estado 
do Amazonas - Brasil. Compõe-se de 50 organizações de base, que representam 
as comunidades indígenas distribuídas ao longo dos principais rios formadores da 
bacia do Rio Negro. São cerca de 750 aldeias, onde habitam mais de 35 mil índios, 
compreendendo aproximadamente 10% da população indígena do Brasil, pertencentes 
a 22 grupos étnicos diferentes, representantes das famílias lingüísticas Tukano, Aruak 

e Maku, numa área de 108.000 Km2 no Noroeste Amazônico brasileiro. A FOIRN foi reconhecida como entidade 
de utilidade pública estadual pela Lei nº 1831/1987. 

Diretoria Executiva (2005 a 2008):
Presidente: Domingos Sávio Borges Barreto - Tukano
Vice-Presidente: André Fernando - Baniwa
Élio Fonseca Pereira - Piratapuia
Renato Matos - Tukano
Erivaldo Almeida Cruz - Piratapuia

Av. Alvaro Maia, 79 – Centro 
Caixa Postal 31
69750-000 São Gabriel da Cachoeira – Amazonas – Brasil
tel/fax 0 xx 97 3471-1349/1001
foirn@uol.com.br

Outras publicações de autoria tuyuka:

• Mariya dita iñanunuse masire (Nossa Terra. Conhecimentos para o manejo). Escola Indígena 
Utapinopona Tuyuka; Foirn; Instituto Socioambiental. Brasília: MEC / SEF, 2001.

• Kiti wederira tuohoarira (Histórias tuyuka de rir e de assustar). Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro; Escola Indígena Utapinopona Tuyuka; Instituto Socioambiental, 2002.

• Waikura Wura (Bichos da terra e bichos do ar) [Autor Gustavo Barbosa]. Escola Indígena 
Utapinopona Tuyuka; Foirn; Isa, 2002.

• Utapinopona Keore, saiña hoa bauaneriputi (Guia para continuar pesquisando a matemática 
tuyuka).  Escola Indígena Tuyuka; Foirn; Instituto Socioambiental, 2004.

• Histórias Tuyuka de Rir e de Assustar. [organização e tradução João Bosco Resende e Flora 
Dias Cabalzar]. Associação Escola Indígena Utapinopona Tuyuka; Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro; Instituto Socioambiental, 2004.

• Peixe e Gente no Alto Rio Tiquié: conhecimentos tukano e tuyuka, ictiologia, etnologia [organizador 
Aloisio Cabalzar; pesquisa ictiológica Flávio C. T. Lima; ilustrações Mauro C. Lopes]. São Paulo: 
Instituto Socioambiental, 2005. 

• Álbum Utapinopona Basamori [CD triplo com livreto tuyuka, português e inglês]. FOIRN; ISA; 
Dartmouth College Faculty; Montgomerry Endowment, 2003.
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