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Hipana – Rio Aiary (foto: M.C. Wright)  
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A Infância, e a Aprendizagem para se 
tornar Pajé - Maliiri  

 

 

A Infância na Grande Maloca de Uapui 
 

“O nome do meu vó foi KAAPARO, e ele foi um 
grande pajé. O nome do meu pai era Seraphim, e 
ele foi Baniwa. A minha mãe,  Nazaria Trindade, 
era do povo Wanano da Cachoeira de Caruru no 
Rio Uaupés. Eu nascí em Uapui Cachoeira, que 
em Baniwa chama-se KUPIPANI. Crescí e viví 
na maloca de Uapui. 

“Quando era ainda menino, eu vi a grande maloca 
que existia em Uapui. Era muito bonita, toda 
pintada com desenhos, chamados DIAKHE. A 
minha infância com os meus pais foi muito 
feliz, com os meus três irmãos - Mario, 
Lourenço, and Gabriel. Lourenço e Gabriel  já 
passaram para outra vida. Agora, tenho somente 
um irmão, Mario. 
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 “Naquela época, ainda na maloca de Uapui, 
homens e mulheres não usavam roupas como usam 
hoje. Os homens usavam um pedaço de pano 
amarrado na cintura, cobrindo em frente e atrás. 
As mulheres usavam uma pequena saia amarrada 
na cintura. Naquele tempo, não tinha malicia, nem 
os homens sempre olhando para as mulheres, nem 
as mulheres sempre olhando para os homens. Isto 
foi o costume. Naquela época, homens, mulheres, e 
crianças em Uapui, a maloca, sempre se pintavam 
de vermelho e preto. Isto foi o costume.  

“O tempo passou, e eu cresci morando junto aos 
meus pais, irmãos e amigos, que também moravam 
na maloca. Na maloca que ficava na frente da 
aldeia, quando tinha mais ou menos doze 
anos (no ano de 1931, Ercilia calcula), meu pai 
e meu tio organizaram uma grande festa de 
iniciação (Kwaipan, quando benzeram a 
comida e ensinaram os iniciandos sobre o 
mundo), quando mostraram as flautas 
sagradas pela primeira vez a nós. Tinham 
mais de 22 meninos entre as idades de 12 e 17 anos 
de idade, a idade quando o pai ou avó passa o seu 
conhecimento a seus filhos e netos. Esta foi uma 
cerimônia inesquecível para mim, e eu lembro dela 
ainda hoje. Esta cerimônia é muito importante 
para os Hohodene e os Walipere dakenai. Uma 
pessoa TEM que passar por esta cerimônia.  
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“A maloca servia como lugar de moradia para a 
família inteira. Naquela época, não tinha casas 
separadas como tem hoje em dia. Só tinha um 
espaço enorme dentro da maloca. Não existia 
quartos separados e cozinhas para cada família. A 
família inteira morava junto na mesma maloca. O 
costume era de que todo dia de manhã, a família 
inteira se juntava para tomar mingau e comer 
comida antes de ir para o seu trabalho.  
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Pintando para o Pudali (Saake, 1959) As esposas 
pintaram seus esposos em preparação para a 
dança. 

 

“Eu participava muitas vezes nas festas-de-danças, 
Pudali, na maloca. Uapui foi a maloca que mais 
recebia visitas de gente de outros tribos, foi a 
maloca principal.  Quando tinha uma festa, sempre 
avisava o chefe que em tal dia, haveria uma festa, 
e eles iam preparar e arrumar a maloca. Os povos 
que realizavam festas aí eram de vários tribos 
como os Wanano, Cubeo, Dessano e outros.
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[Manuel da Silva dança e toca a flauta de surubim 
na antiga aldeia de Seringa Rupita, Uaraná, 1956 
(foto: Padre Gilhereme Saake, 1959) (Manuel é o 
sétimo do lado direito. Dançam também Laureano 
Fontes, os velhos finados José (Keruaminali),  
Ricardo Fontes, Eduardo Ferreira, e muitos 
outros.]  

 
“A minha infância foi cheia de momentos bons e 
felicidade. A maior parte da minha vida de 
infância eu passei em Uapui ainda na velha 
maloca. Quando era um menino, era muito 
magro e todo pintado de vermelho e preto. Na 
maloca, eu aprendi muitas coisas boas e fui 
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educado por meu pai e os meus tios. E aprendi as 
histórias de Uapui.  

“Sempre tinha um pajé em nossa familia – meu 
avó KAAPARO, foi um grande e respeitado 
pajé, um famoso pajé. Infelizmente, ele não 
passou os seus conhecimentos para seus 
netos; ele morreu cedo. Quando ele 
morreu, Uapui não tinha pajés – eu ainda 
era menino e jovem demais para 
aprender. O tempo passou, e eu sempre quis me 
formar como pajé, mas não havia ninguém 
para me ensinar. Então eu fiquei triste. Na 
época, Guilherme Garcia [“Kudui”] era um 
grande e famoso pajé que morava no 
igarapé Gavião em um lugar chamado 
HAMARALIANA, no meio da floresta. Era 
um pequeno sitio.  

 

[Manuel conta que, quando ele tinha 12 anos de 
idade, sofreu uma doença gravíssima (manhene) 
que quase o levou desta vida para outra. Sonhou 
que tinha chegado a casa das almas dos mortos. 
Os mortos o mandaram retornar pois não era o 
momento dele entrar. Na volta da sua alma, 
conta, a alma do pajé Kudui (Guilherme Garcia) 
de repente apareceu e lhe avisou “eu estava 
procurando por você.” Quando ele acordou, falou 
para seus pais do sonho, e eles entenderam que 
estava na hora dele começar o treinamento para 
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se tornar paje. Ele tinha que aprender como se 
proteger contra os ataques dos feiticeiros.]  

 

Hipana no ano de 1927 (foto: C. Nimuendaju, Col. 
Estevao, UFPE)  
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Baixo Aiary nos anos 20. (foto: C. Nimuendaju, Col. 
Estevao, UFPE) 
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“O tempo passou. Ai, meu primo-irmão Eduardo 
Ferreira me chamou para ir ao sitio do 
Guilherme Garcia no meio da floresta. Meu pai e 
a minha mãe foram conosco de canoa até 
chegar no sitio do Guilherme. Foi um dia de 
canoa e um dia a pé pelo mato até chegar 
onde ele morava. Para os pajés, Guilherme 
Garcia, pajés onças, tem uma certa época do 
ano quando se preparam a fazer seu 
trabalho. Quando nos fomos, Guilherme Garcia 
estava preparado para ensinar os alunos.  

 

 
 
“Para o pajé, quando està naquela época do ano - 
DZURUAPI  RIKO NAPADAMAWA 

DZURUAPI RIKO [eles transformam dentro da 
casca da cigarra, dzuruapi], cigarras que cantam 
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nessa época do ano, eles transformam no dzuruapi, 
nos transformamos, eles transformam para ter 
mais conhecimentos. Nessa época cada ano, o pajé 
se transforma e prepara para ensinar. Eles se 
transformam para matar, lançar dardos, e para 
curar as doenças dadas por outros pajés, para 
fechar seus corpos, para fechar os corpos de 
quem queira seu corpo fechado e protegido – 
para não pegar nenhuma doença que seja 
lançada por outros pajés ou benzedores. Pelo  

contrário, naquela época, Guilherme Garcia estava 
preparado para ensinar a sabedoria dos pajés para 
13 pessoas –  havia treze alunos que foram estudar 
com ele: Eduardo, José Maximiliano, José Garcia, 
Augusto, José Cornelio, Mario, Manuel, Erminio, 
Joäo, Matteo, Emilio, Janeroso, Graciliano.  

“Tinham tantos pajés que aprenderam naquela 
época. Hoje, dentre aquelas treze pessoas, somente 
quatro ainda são vivos: Manuel, Mario, Augusto, 
Emilio (o irmão de José Garcia que mudou-se para 
Colombia). As outras 9 pessoas já foram viver em 
outra vida. Assim foi a minha vida.  
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Inicio da Aprendizagem e do Jejum  
 

“Como eu aprendi a me tornar pajé. Quando um 
pajé quer treinar uma pessoa a se tornar pajé, o 
primeiro passo que ele faz é benzer o pariká para 
que o aluno possa cheirá-lo sem correr nenhum 
perigo. Uma pessoa não pode cheirar pariká sem 
ter esse benzimento porque ele pode ficar louca. É 
sério, e foi isso que Guilherme Garcia fez para as 
treze pessoas.   

“Segundo passo: O mestre pajé prepara o aluno por 
sete dias. Naquela preparação, o aluno tem que 
jejuar – não pode comer carne, nem peixe, nem o 
mingau quente. Somente pode consumir água fria, 
tudo frio. Para os pajés, existe uma razão 
porque eles não podem comer comida quente 
nem tomar mingau quente, nem comer a 
comida preparada por uma mulher grávida, 
nem por mulheres que estão menstruadas. 
Existe uma razão muito importante.  
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 “O terceiro passo: depois de tudo isso, o pajé fala 
com a pessoa para ver se ele queira 
continuar ou não, porque a pessoa tem que ficar 
separado da sua família por 30 dias. Trinta dias 
longe da família and trinta dias em jejum.Durante 
os trinta dias, o pajé mestre está trabalhando com 
o aluno. No fim dos trinta dias, o pajé benze a 
comida para os alunos comerem. Antes que 
uma pessoa possa comer qualquer coisa depois do 
jejum, ele tem que ir pescar, e tem que comer o 
peixe que ele pegou porque o peixe tem um 
significado para o pajé. O tipo de peixe que ele 
pega tem um significado. Se o aluno não pega 
nenhum tipo de peixe, daquele momento em diante 
ele tem que sair porque ele não vai se tornar um 
pajé.  
 
“Depois de comer, o mestre pajé acompanha o 
aluno por cinco meses, o observando 
cuidadosamente. Durante os cinco meses, a pessoa 
tem que ficar separado da sua familia, ele não 
pode ficar onde tem crianças, e especialmente não 
pode ficar aonde tem moças. Depois disso, o mestre 
pajé faz uma avaliação do aluno. Dependendo do pajé, 
possa ser que ele tem que repetir a instrução. 
Se não, ai termina o ensinamento. Depois disso, os 
alunos devem seguir os conselhos do pajé. 
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“Este foi o inicio da aprendizagem do pajé. Foi 
assim que eu aprendi. Tive que sofrer muito, não 
um pouco, para chegar aonde eu quis chegar.  

“Esta foi a primeira etapa da minha vida como 
pajé. Depois, nos voltamos a Uapui e o tempo 
passou. Quando eu tinha 17 anos de idade, 
cerca de 1936, eu continuava a minha 
aprendizagem com vários pajés diferentes.“ 

[NOTA:  Em 1977, Mandu explicou com mais 
detalhe sobre os ensinamentos de Kudui.; é 
uma explicação muito importante de como 
um pajé aprende sobre o “Outro Mundo”. O quê ele 
vê aí ? O trecho a seguir vem de uma longa 
entrevista com Mandu em 1977:] 

“Comecei a tomar pariká come ele, Kudui. Por 
uma semana inteira, e não comí nada de 
pimento, peixe, nem animal. Era puro xibé 
(farinha com água fria). Dois meses assim, sem 
comer. Comecei a tomar pariká – c o m e ç a n d o   
c o m  u m  p o u c o ,  e  d e p o i s  m a i s  e  
m a i s .  Pariká transforma a cabeça da gente. E 
eu sonhei bem. Não podia olhar às mulheres. Tinha 
que ficar de resguardo, itákawa, e solteiro  . 
Porque as mulheres podem mexer com o 
homem; por isso, é proibido olhar às 
mulheres.
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 “Daí, comecei a tomar “remedies”, tápe. Primeiro 
para chupar manhene, manhene iputsuakaruna, 
para tirar veneno, depois para chupar hipada 
iputsuakaruna (para reumatismo). 

 

“Kudui soprou pariká para nós. Depois, ele tirou 
uma pedra do céu, a engoliu, a vomitou, e a colocou 
na minha boca tampando a minha boca e estômago 
com o cabo de seu chocalho, likuthero. Depois, ele 
pegou os seguintes remédios: haiku 
iputsuakaruna (pau), Dzaui kumale 
(walama), depois Tchiutchiu (walama de 
caraná), depois Uwaite (haiko) iputsuakaruna, 
depois miyake (pedra) iputsuakaruna, depois 
Kaiwalikai iputsuakaruna, likaime (cabelo) 
iputsuakaruna, lidzuna iputsuakaruna, 
Kamathawa hiwidetha (hipada, pedra) 
iputsuakaruna, Mawikuli iputsuakaruna (cabelo de 
macaco), Yoopinai iputsuakaruna (espinho deles), 
fiukali (peixe) iputsuakaruna, munutchi 
iputsuakaruna (folha de Kapuliro, também usada 
como purgante). 

 

 “Eu continuava a fazer jejum, não passar com as 
mulheres, e só tomando xibé. Seis anos assim desde 
que eu comecei. Eu já podia chupar aquelas 
doenças que tinha engolido.  
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“Depois de seis anos, o pajé faz um casamento no 
céu com Wadzulidoa (espírito de urubu). Tinha seis 
filhos com ela. Depois, fiz um casamento com 
Kawawiri (espirito de gavião), no lugar chamado 
Pulemakwa. Depois, Thiripinaidoa (espirito de 
pardal), que é Tchiutchiu minaro (dona de espinho). 
O ‘casamento’ é para sempre. Kamathawa (gavião) 
também. Em Apakwa dzaruna, onde o “outro 
mundo vai começar.” O céu tem muitos quartos. 
Para cada povo – Kawawirinai, Thiripinai – tem 
um quarto separado.  

 

“Depois, tomei outros remedies que o Kudui me 
passou: Kamathawa itchipuita (walama), 
Kamathawa ikudaita (haiku), Dzuliferi ikudaita 
(haiku), dzaato ikidaitana (haiku), Manoli (jacaré 
grande) ikudaitana (haiku), Dzuliferi mapalikuita 
(walama), Kuwai mapalikuita (walama, poopa). 
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Nesse desenho são os principais Walamanai 
deixado nesse mundo por Kuwai. São doenças do 
mundo. Se o pajé não tiver esses materiais, não tem 
poder para curar. (Desenho, T. Aguilar, 2010) 

 



 

 
“Depois disso, o pajé vai até a boca d’água, uni 
numana, no pensamento dele, lianheke iyu, e 
traz o vento. O pajé dá para o coração de 
gente. Ele puxa toda a gente com vento. 
Junta todos num barco grande. Junta toda 
família que existe em cada povoado, num 
barco que se chama Kawaale Itanina, Canoa 
de Vento, ou Malitanina, Canoa do pajé, e 
mais outras Yumawa Itanina, Uwa Itanina, 
Mulema Itanina.  Vem o vento, que puxa o barco. 
Aí, o paje pega o Tabaco e sopra a família reunida. 
Ele pediu já o Tabaco de Dzuliferi. E fala assim 
para as almas dos mortos: ‘têm que deixar a 
família, o coração deles fica mais alegre.’ Depois 
disso, o pajé avisa eles, ‘como vocês estão, minha 
família ? Agora vem o vento.’ E ele sopra a 
fumaça de Tabaco sobre eles. A gente fica 
mais bonita, e ele avisa a família dele que 
esse mundo fica bom. Com essa história, acaba.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzuliferi – Dzato Iminali – Malikai Iminali [o 
“Espírito de Poder”, o pai dos pajés, o “Dono de 
pariká e Tabaco] Com seus ajudantes, Iuli-ienni 

 
“O pajé tem que lutar e estudar bastante para 
poder chegar até o Dzuliferi. Ele que orienta o pajé 
em conhecer cada doença que Kuwai deixou nesse 
mundo. Ele que fala para o pajé como deve fazer 
para curar essas doenças. Junto com o Dzuliferi, o 
pajé procura o espirito da pessoa doente. Com 
tabaco, Dzuliferi Dzema. (Desenho, T. Aguilar, 



 

2010) 
 

 

 

Encontrando Kuwai em Apakwa Hekwapi 
“A gente tinha soprado pariká, e eu perguntei a 
Kudui, ‘Como parece o corpo de Kuwai? Parece 
como gente?’ Ele respondeu, ‘Você quer vê-lo ? É 
perigoso. Você tem que morrer. Você tem que 
tomar muita pariká.’ Então eu tomei, e quatro 
de nós caímos para o chão depois que ele 
tinha nos dado as canções. O  pajé olhou bem 
para o céu. Ele achou a porta-do-céu (eenu 
ienuma) ‘onde ninguém pode morrer.’ Kudui 
mostrou para mim. O céu estava fechado, e ele 
abriu a porta no céu. Ai veio descendo Kuwai 
hliepule [o cordão umbilical de Kuwai], é o Kuwai 
mesmo que dá. Peguei e abracei o cordão. Tinha 
uma cruz aonde podia me sentar. Kuwai 
mesmo me levou para dentro do céu. Quando 
cheguei ali, eu o perguntei, ‘Você é Kuwai?



	 

Você é Kuwai mesmo ? Vim buscar a vida do 
meu companheiro.’ Então Kuwai respondeu, 
‘Não, não posso deixar isso. Ele não tem 
pagamento. Tem que pagar.’ Isto chama-se 
dawai, o pagamento para a alma de doente. 
Se não tiver pagamento, o doente não fica 
bem, e Kuwai não devolve a alma do 
doente. ‘Que doença que é ?’ ‘Kuwai ishakaime 
rupithanikaime tchitamali.’ ‘Agora, eu tenho 
isto,’ Kuwai diz. ‘Então me dê.’ Kuwai pega, e 
deixa num banco. Ai, ele diz, ‘Agora você pode 
soprar. Eu sou aquele que se chama Kuwai. Meu 
corpo é toda doença. Essa é a doença que seu 
amigo tem.’  

 

“E ele tira um pouco do pêlo de seu corpo e dá para 
o pajé dizendo: ‘Agora com isto, você pode 
melhorar seu companheiro.’  

Depois, ele sai, e em seguida entra Dzuliferi 
Idanam (a sombra de Dzuliferi), mas um velho. Na 
verdade, é Kuwai mesmo mas se transformou em 
Dzuliferi Idanam. Chega perto do pajé e diz, ‘Oh 
nudake, nudzamika (meu neto, estou doente), você 
pode tirar a doença de mim ?’ O pajé toma pariká 
lá no céu, e diz, ‘Aaaauufff... muita doença.’ Ele 
chupa a doença de Dzuliferi, e vomita. ‘O que é isso 
?’ pergunta o Dzuliferi. ‘Lidzuna’, e o pajé mostra o 
que ele chupou. Três vezes ele chupa Dzuliferi.  



	 

“Dai, Dzuliferi se levanta, dizendo ‘Quase que eu 
morri.’ Mas, isto é mentira, porque ele está 
mostrando. Então o pajé sopra o coração para ele. 
Dzuliferi sai e Kuwai entra de novo e diz: ‘já vai 
melhorar seu companheiro. Quando você não veio 
para cá, quase morri. Agora, seu companheiro não 
morre, já você está tirando a doença dele. Podes 
chupar, ele já vai melhorar,’ diz esse Kuwai. 

“Enquanto tudo isto está acontecendo, o corpo do 
pajé continua parado aqui neste mundo, como 
estivesse morto. 

“ Então a alma do pajé volta para a terra. Ele 
levanta o cigarro dele e começa a cantar de novo e 
vem descendo devagar. Quando ele chega a um 
outro lugar no céu, ele levanta e cai de novo. Faz 
assim em todos os lugares no céu. Até ele chegar 
aqui neste mundo e levantar neste mundo. Cada 
lugar onde ele cai, faz relâmpago – Dzuliferi 
dzaruapi, Maweno dzaruapi. E ele cura o doente 
aqui. Ele avisa o doente que ele já viu Dzuliferi que 
lhe explicou: ‘Agora, como está seu pensamento ? Tu 
não vai morrer não. Dzuliferi assim. Tu não podes 
comer animal  nem peixe por duas ou três 
semanas.“ 
 
 
 
 



	 

Kuwai – Idzamikathi  Iminali – Wamundana 
(alma-sombra da Grande Preguiça Preta) Com corpo 
de preguiça, rosto de Branco, e dentes de onça). O 
lugar dele: Likwakakwa Eenu, no outro lado do 
mundo. (Desenho: T. Aguilar, 2010) 

 



	 

Mandu, Uapui, ( 1977) likuthero 
 

 
 



	 

Dzaui Malinyai  
 



	 

O Pajé em Treinamento (continuação da 
entrevista de 2010) 

“A segunda etapa de se formar um pajé: eu morei 
em Uapui por dois anos depois de terminar a 
primeira etapa. Eu já sabia, tinha uma idéia de 
como é o pariká . Por 6 meses, estudei o 
conhecimento geral de MALIKAI [ poder do 
pajé] e conhecimentos gerais sobre os tipos de 
doenças. Guilherme Garcia me passou o 
conhecimento de MALIKAI e das doenças. Por 
dois anos, eu pude já começar a atender 
pacientes. Mas eu não era um pajé nem para 
benzer nem para extrair doenças. E não podia 
jogar água. Porque Guilherme Garcia n ã o  m e  
d e u  MALIRI-DAKIPE [o corpo do pajé,      seu 
chocalho]. Ele não me deu a verdadeira sabedoria. 
Eu pedi para meu pai e minha mãe me levar para 
aprender mais. Mas, Guilherme Garcia não quis 
me instruir mais. Então resolvi pedir a meu pai 
me levar para aprender mais de um outro pajé. 
 
“Em 1938, os meus pais, junto com os meus irmãos, e 
a família inteira saímos de Uapui remando uma 
canoa, devagar, de Uapui a um lugar chamado 
Araripira,          n             o             Rio Aiary, onde nos ficamos por 
alguns dias para fazer pariká. Porque, no 
lugar aonde nos estávamos indo, não havia 
pariká, por isso nos tínhamos que levar pariká 



	 

preparada conosco. Ficamos uma semana em 
Araripira fazendo pariká para levar a Venezuela. 

Preparando o Pariká (foto: Ercilia da Silva, 
2010) 
 

 



	 

“Depois, nos prosseguimos a nossa viagem, 
remando, e a pé. Saimos de lá pelo rio e chegamos a 
um certo lugar onde tivemos que sair da canoa e 
arrastá-la por trilha até chegarmos ao lugar onde 
nos estávamos indo. No caminho, a estrada de 
Maroa até a cidade, não tinha carros naquela 
época. Então nos tínhamos que continuar andando, 
arrastando a canoa até chegar. Foi muito 
sacrifício.  

“Não havia ninguém que conhecíamos de quem 
podíamos emprestar uma canoa; por isso, tivemos 
que levar a nossa própria canoa até alcançar o 
outro rio. Alcançamos o rio, desceu e chegamos a 
um outro rio. E caminhamos novamente por terra.  

As Instruções Finais e a Busca de Poder  
 
“Já que fazia muito tempo que nos não recebimos 
qualquer noticia sobre o pajé que nos estávamos 
procurando, nos fomos andando perguntando 
aonde ele morava – este pajé [Alexandre 
Jawinaapi] foi quase um parente nosso, da tribo 
dos Dzauinai. Quando chegamos aonde ele 
morava, a informação que nos recebimos foi 
que ele não estava morando mais ali. Então 
nos fomos em busca dele novamente. Se você não 
procura, você não vai encontrar o que você quer. 
Quando eu procurar alguma coisa, eu procuro até 
achá-la. E assim nos encontramos o lugar – 



	 

chamado Uapassussu (Guapa Sucia) na Venezuela. 
Este lugar é muito especial para mim, afetou a 
minha vida profundamente e mesmo hoje, é um 
lugar muito especial para mim. Um lugar eu 
nunca vou esquecer, ele fica no meu coração e na 
minha memória.  

 

“Tão logo que nos chegamos ai, encontramos o pajé, 
cujo nome era Alexandre, um Dzauinai, que 
era muito famoso naquela época na 
Venezuela. Fui ali em busca do conhecimento 
do pajé. Ele era muito respeitado naquele 
tempo. Ali, meu pai falou com o pajé e tinha 
que pagá-lo, porque não pode deixar de pagar.  

 

“Ele o pagou. Ele me perguntou, ‘você realmente 
quer ser um pajé ? Você realmente consegue ficar 
sem uma mulher por dez anos ?’ Eu respondi, ‘Eu 
posso, eu quero.’ ‘Tá bom’. Mas, antes de começar, 
Alexandre me deixou relaxar por um mes. 
Durante aquele mes, eu não fiquei em um 
lugar. Fui com a minha família viajar no Rio 
Guaviare na Venezuela. Viajamos muito longe 
por canoa. Eu não sabia porque eu estava 
viajando com a família inteira.  



	 

“Depois nos fomos a um lugar chamado UWA. Foi 
onde eu fui procurar o cabo do meu chocalho. 
O cabo é muito especial, e o lugar era muito 
bonito. O cabo é preparado neste lugar. Não é o 
pajé que faz. Mas, somente ali que pode 
pegar o cabo do chocalho.  
 
“Alexandre pediu que eu fosse procurá-lo.  
Ali, tem um campo enorme e eu fui procurá-lo. Sai 
procurando para ele, e eu o achei, é o mesmo cabo 
do chocalho que tenho até hoje. É muito sagrado. 
Eu o peguei lá. Alexandre olhou para ele e 
disse, ‘sim, meu filho, um dia você vai ser 
um grande pajé porque você pegou isto e não era 
para você pegar. Agora que você pegou, é seu.’ O 
cabo do meu chocalho.



 

“Depois nos voltamos a Uapassussu, o povoado 
de Alexandre. Isto foi mais ou menos em 1939 
quando eu comecei a aprender com Alexandre 
Jawinaapi, Kumadene, Dzauinai. Alexandre 
começou a instruir sete alunos . Mario 
[irmão de Mandu]   foi comigo. Mario, eu 
mesmo, José Marcellino [tio dele], Maximiliano [do 
Uaupés], Rafael, Emilio, e  o  neto  do pajé.  
 
“Quando Alexandre        estava começando a 
instruir, um pajé especialista dos Piaroa, 
chamado Fabricio (dzato dzawika Piaroa) estava 
junto dele. Eles começaram a ensinar as 
coisas avançadas dos pajés. Alexandre e 
Fabricio eram pajés com conhecimentos 
especializados.  
 
“Eles deram informação sobre a origem de cada 
tipo de doença. O pajé entende isso.  Existem 
dois tipos principais de doenças que o pajé 
entende: Dzauinai pwa, e Yoopinai. 
 



	 

 

 

 

 
 
Yoopinai dos Rios (uni rikuperi): Adoroitsiferi, 
Dzamekoali, Pawatanawali, Tsabotsaboanai. São 
majubas (espíritos) perigosos que ficam no rio. Esses 
majubas prejudicam homens e mulheres. Para as 
mulheres que não tem benzimento, quando 
menstruam a primeira vez, esses majubas podem 
até entrar e engravidá-las. (Desenho, T. Aguilar, 
2010)



 

“Quando o pajé fala de Dzauinai pwa, ele estuda 
sobre os Walama, haikuita , hipada, os tipos de 
Yoopinai [espiritos do mundo, das águas, da 
floresta, dos animais - hekwapi rikuperi, uni 
rikuperi, awakada rikuperi, yoopinai iarudatheta]. 

 

“Esses dois tipos de doença afetam nós ĺndios mais, 
mas para os Brancos, esses dois tipos de doença não 
tem cura. Vamos dizer: ali, eu aprendí muito (como 
jogar doenças nos inimigos, como matar os 
inimigos, como me defender contra os inimigos). Os 
inimigos de um pajé são outros pajés. Um 
pajé sempre tem que ter cuidado quando ele faz seu 
trabalho; se não, um outro pajé pode pegá-lo. E o 
especialista nisso era Fabricio (especialista de 
matar). Esse tipo de conhecimento, um pajé 
somente usa quando fôr necessário – não é para 
qualquer um. Fabricio foi um Piaroa. Eu aprendi 
bem com ele.  

 

“O pajé Piaroa cheira pariká a noite – por quê ? 
porque a noite é mais fácil para ele pegar as 
pessoas que ele quer matar. Quando uma pessoa 
pede que ele mate uma pessoa, é um aprendizado 
muito avançado. É muito cansativo. Você tem que 
cheirar pariká de seis a sete horas direto e sem 
comer. 



 

 
 
 “Para o pajé, existe uma regra de que, dentro de 
oito dias, ele tem que passar toda a informação 
que ele possui para os alunos. Não pode passar os 
oito dias. Porque, quando chega aos oito dias, tem 
que descansar. Se o pajé não consegue mostrar 
tudo dentro de oito dias, ele tem que parar 
e começar tudo de novo. Neste caso, Alexandre 
e Fabricio  conseguiram passar tudo dentro dos 
oito dias. No nono dia, descansaram. No dia 
seguinte, ele levou os alunos para pescar. E, 
dependendo do peixe, o pajé lhe dá um significado. 
Se o aluno pegar um peixe-espada (duirita),  
aque l e  r epre s en ta  um  haikuita para o pajé. 
É uma flecha, walama. Se ele pegar aquilo, o 
aluno será um excelente curador de haikuita. 
Todos os alunos pegaram peixe. Sete alunos 
pegaram tipos diferentes de peixe: keredane, 
dzauira, duirita, carha (trairinha, acará, peixe-
espada, piaba). O peixe representa o conhecimento 
e poder do pajé, e o poder de ser um pajé. Com 
esses quatro tipos, Alexandre me falou que 
eu seria um excelente pajé. Porque esses 
representam as doenças chamadas Manhene, 
Walama, Hipada, Haikuita, Fiukali. Ele disse, 
‘você vai ter muito trabalho’. Esses peixes que você 
pegou representam muito trabalho que você 



 

vai ter. Você vai salvar muitas vidas durante sua 
vida como pajé.’ 

 

“E assim que tem acontecido, até hoje. Depois, ele 
disse, ‘com esses peixes, os dois mestres pajé  vão 
benzer a pimenta (kalidzamai) para os alunos.’ 
Depois de dez dias, esse tempo todo em jejum. 
Depois disso, os dois mestres, os alunos e suas 
famílias comemoraram: como uma formatura, tem 
uma festa com caxiri. Cada aluno já está 
formado como pajé. Ai, ele deu uns conselhos para 
nós, Alexandre e Fabricio recomendaram que cada 
pajé tinha que observar as restrições por dez 
anos. Todas as restrições que eu já mencionei. Você 
tem que ficar separado dos outros.” 

 

[Nota: Em outra entrevista com Mandu, ele falou 
do grande paje chamado Kumadeyon, que é 
Alexandre Jawinaapi, considerado ainda mais 
poderoso do que o Kudui, e que tinha mesmo 
curado Kudui de um ataque por feiticeiros. 
Com Kumadeyon, Mandu tomou pariká, ‘morri  
por uma hora. E encontrei Kumadeyon no céu. 
Dentro de uma casa bonita. Ali não é como 
aqui; tudo é bonito lá e todos são branco de cor.’ 
Daí Kumadeyon disse para Mandu: ‘agora você é 
um pajé, agora você já sabe e tem que morar 
bem com as pessoas…’] 



 

  

Mandu e Jose Garcia, peemia dzato   (1977) 

Pakapa Hekwapi, Apakwa Hekwapi. José Garcia, 
Mandu, Emilio Garcia, João Garcia, Uapui (1977) 

 

 
 



 

A Mudança e Tristeza em Uapui 
 

Continuando com a sua história-de-vida, Mandu  
lembrou que:   

 
“No começo dos anos de 1940, voltei com a minha 
família para Uapui. Eu já era um pajé. Atendia a 
minha família e parentes. Já tinha completado 
quatro anos de estudar para ser um pajé. Depois 
de tudo isso, eu fiquei em Uapui. Morei com os 
meus pais por mais cinco anos. Sempre estudando 
e praticando o meu conhecimento. Somente 
faltava um ano para completar os dez anos de 
resguardos e jejuns, quando uma tragédia 
aconteceu na minha vida. A minha mãe, Nazaria, 
faleceu em 1949. O ano seguinte, não tinha 
ninguém que fazia comida para nós, para 
meu pai, mim, meus irmãos, cinco homens ao 
todo. Então, eu casei com a Flora. Já tinha 
aprendido tudo, então casei com ela, ela é uma 
Walipere-dakenai. 
 
“Depois que nos casamos, fiz várias viagens a 
Colombia para trabalhar na borracha. Em 
uma dessas viagens para trabalhar borracha, eu 
me lembro muito bem, tinha um ligar chamado 
PAKUWA. Depois que a minha mãe faleceu, eu e



 

a minha família fomos até lá; eu pensava que eu ia 
morar lá para o resto da minha vida. Mas, a Flora 
não quis que eu ficasse ali. Ela disse, eu tinha que 
voltar e cuidar das terras onde nasci.  
Na época, eu concordei com ela e nos resolvemos 
voltar para Uapui. Se não tivéssemos feito isto, eu 
estaria ainda em PAKUWA na Colombia. 

“Eu morava em Uapui mas eu pensei em voltar a 
Venezuela. Já tivemos três filhos. Eu não ficava em 
um lugar; sempre viajava e depois voltava para 
Uapui. Depois eu lembrei, ‘eu vou voltar e visitar 
Alexandre na Venezuela’. Foi ai que eu recebi a 
noticia que o Alexandre tinha falecido e 
Fabricio também tinha falecido. Então eu voltei 
para ficar em Uapui. Mesmo assim, eu visitava os 
filhos de Alexandre e a sua viúva. Em 1968, eu fui 
pela última vez. Depois, eu perdi contato com os 
filhos de Alexandre, não sei mais aonde eles estão 
vivendo. Na última vez, Ercilia já tinha nascida e 
estava muito pequena.  

“No começo dos ano 70, nos voltamos a Uapui e 
vimos que a nossa casa ficou muito velha. Meu tio 
José Cornelio, que já estava muito velho, 
resolveu que ele não podia ficar como chefe 
da comunidade de Uapui. Então José 



 

 
 
passou o cargo da comunidade para mim em 
1972. 

“Um ano depois, os missionaries itinerantes 
Salesianos chegaram na aldeia. Padre Roberto, um 
Italiano; Irmã Teresa, do Ceará (Brasil), Irmã Inés, 
uma Baré do Rio Negro, foram os primeiros 
educadores em Uapui. Naquela época, em Uapui , 
tinha sete famílias. Depois, o povo de Ucuqui rio 
acima veio morar aqui– José Garcia e a 
família dele e outras pessoas.  

 

“E eu continuava como chefe da aldeia. Em 1974, a 
primeira escolinha foi construida em Uapui. Desde 
1972 até 1984, fui chefe da comunidade.  

 

“Em 1977, uma pista-de-pouso foi construida 
atrás da aldeia e eu fui o guia para os militares 
que estavam abrindo pistas de pouso pela região– 
São Joaquim,      no alto Içana, e na boca do Rio 
Querary, fronteira com Colombia. Três pistas 
de pouso foram construídas;  hoje ,  duas 
ainda estão abertas,  a de Uapui não está 
aberta mais .  Trabalhei de encarregado para 
cuidar da pista por treze anos.  



 

 

 

 
 

A pista de pouso em Uapui 1977 (foto: R.M. 
Wright) 
 

 

 



 

 

 

Uapui em 1976 (foto: R.M. Wright) 
 

 
 
A Escola de Uapui, 1977 (foto: R.M. Wright)  

 



 

 
 
 
“Aí, em 1977, aconteceu uma grande tristeza 
na minha vida, foi a morte do meu pai. E, em 
1979, perdi meu tio, José Cornelio, que era um 
grande paje.” 

 
 
José Cornelio, 1976 (foto: R.M. Wright) 



 

 
“Em 1985, eu já estava cansado de ser chefe da 
comunidade, por isso eu passei o cargo para o 
meu irmão Mario, mas ele não ficou muito tempo, 
somente uns poucos anos. Em 1989, eu e a minha 
família fomos visitor amigos na Colombia e 
Venezuela. Fomos para Uacapana, onde nossos 
amigos moravam. Foi logo depois disso que meu 
filho Jacinto morreu, um jovem de 22 anos de 
idade. Tem acontecido muitas coisas na minha 
vida, e muita trizteza tembém.” 

 
--------------------------- 

[ Nota: Em 1989, um documentario chamado “Las 
Advertencias de Mandu” foi filmado em Maroa, 
Venezuela, em que Manuel advertiu os povos 
daquela região às ameaças que corriam de perder 
sua cultura y tradições, dizendo assim: 

“No se pueden repetir los mismos errores que 
causaron la destrucción del mundo en épocas 
passadas y la desaparición de las antiguas 
gentes…”  

“Es necessario mantener las enseñanzas y 
costumbres sanas de los antiguos, porque esas 
tradiciones garantizaron la sobrevivencia…” 

 
 
 



 

 

E: 
“Se no reaccionan, lo único que lograran será la 
ruina y la mala suerte…”  ] 

--------------------------- 
 
“Em 1990, fiquei muito doente e fui a São 
Gabriel  da Cachoeira para tratamento. Seis anos 
depois, comprei um terreno em São Gabriel e fiz 
uma casa. Hoje eu tenho uma casa em São Gabriel 
e outra emUapui. Em 2001, fiquei tão doente 
que tive de ser transportado a Manaus para 
tratamento no hospital. Em 2004- 5, fiz duas 
cirurgias e, com a ajuda do Capitão, um 
medico, recuperei a minha saúde. Assim, do 
ano 2000 a 2005, não consegui fazer o meu 
trabalho porque eu fiquei doente por muito 
tempo. Eu senti muito fraco no meu espirito e no 
meu corpo.   Em 2006, eu recuperei e voltei a 
attender meus pacientes. Eu até trabalhei no 
hospital militar,embora eles não me pagaram nada 
para meu serviço. Fiz meu trabalho como um paje 
e rezador. U m  pajé não pode ficar sem seu 
trabalho, seus rituais. Ele fica doente se ele não 
trabalha. Seu corpo quer, precisa dele.“ 



 

Volta à Felicidade  

“Hoje em dia, eu gosto do meu trabalho, e só vou 
parar quando morrer. Quando estou realmente 
doente, não posso trabalhar. Hoje, estou com saúde 
e atendo pacientes, e estou muito procurado por 
pacientes. Em São Gabriel, trato cinco a oito pessoas 
por dia.  
 

“Então, para concluir, isto foi a minha vida.” 

 

No encerramento de sua tradução, Ercilia 
acrescentou o seguinte:  

“Hoje (2010), Manuel tem seus 89 anos. Ele já 
trabalhou 64 anos como pajé, trabalhando e 
sofrendo muito para sustentar a sua família. E hoje, 
ele é considerado pelos povos indígenas como um 
verdadeiro pajé e muito respeitado. Ele tem orgulho 
disso. Apesar de sua idade, ele ainda trabalha.  

 

“Então, assim foi a sua vida, mas tem outras coisas 
a mencionar,” Ercilia continua, “A Dona Flora, 
sua esposa,  ainda está viva.  Eles  t inham 11  
f i lhos ;  quatro morreram; sete estão vivos .  
Todos e les  têm famílias .  Somente eu,  
Erci l ia ,  sou solteira,  e  isto porque eu 
resolvi  cuidar dos meus pais .  No ano de 
2009,  e les  t inham 33 netos  e  16 bis -netos .  



 

Todos eles amam muito seus avós.” 

“Aí Acabou. Eu – Ercilia – sou orgulhosa de ser a 
filha dele, um guerreiro Hohodene, e um 
descendente de Keruaminali, o antepassado do nosso 
povo, que foi um grande guerreiro. Aí, Acabou..” 

 

 
 

Mandu e a esposa Flora em casa em São 
Gabriel 2000 (foto: R.M. Wright)



 

 
Casa de Manuel da Silva, em SGC (foto: R.M. 
Wright), 2000. 



 

 

Os Primeiros Ensinamentos de Mandu sobre 
os Pajés (gravado em 1977) 
 

“Antigamente Nhiaperikuli fez para nós este pajé. 
Depois ele nos deu as coisas de doença. Para nós, 
nosso povo. Então nós cheiramos esse pariká, que nos 
deixa conhecer o mundo. Pois, desde antigamente 
existe esse pariká, desde muito tempo temos pariká.  
 
Desde antigamente temos esse pariká, essa 
sabedoria do mundo. Ele nos deu seu sangue, o 
sangue de Kuwai, que é pariká. Quem é o dono de 
pariká é esse Dzulíferi. Dzulíferi é o dono de pariká 
e todas as coisas de doença. Mas ele nos deu, a nós o 
povo, nosso pariká. Assim, os pajés cheiram pariká, 
depois eles vêem com pariká. Eles vêem esse 
Dzulíferi, eles vêem esse Kuwai. Depois eles vêem 
esse, nosso senhor também, Nhiaperikuli. Depois eles 
vêem esse Kamathawa também. Dzulíferi também 
nos deu tabaco, esse Dzulíferi é o dono de tabaco, o 
dono de tabaco. Mas esse tabaco é sua planta, desse 
Dzulíferi. 
 
“Depois, Nhiaperikuli disse, os pajés vêem primeiro 
a doença aqui, com a planta de Dzulíferi, esse 
pariká. Eles vêem esse Dzulíferi. Lá, também, eles o 
vêem. Lá eles vêem essa sombra de Dzulíferi, essa 
sombra de Dzulíferi também. Depois, eles vêem o 



 

Outro Mundo, o Outro Mundo. Para isso Dzulíferi 
deu então essas coisas de chupar. Lá, no Outro 
Mundo, os pajés vêem esse Dzulíferi que fala para 
eles, ‘então você chegou, você está procurando 
pariká?’ Diz esse Dzulíferi para o pajé. ‘Sim, eu o 
quero,’ o pajé responde. ‘Ah bom. Parece então que 
você procura, então, pariká. Aqui está ele, aqui 
estou eu, o dono do pariká, sou eu. Agora será, você 
verá com isso,’ Dzulíferi disse. Agora lá, Dzulíferi 
sopra, ele sopra para os pajés o pariká. Lá no Outro 
Mundo. No Outro Mundo ele sopra para eles. Então, 
assim, ele sopra para eles seu pariká. Depois que ele 
sopra, ele mostra para eles verem. Ele mostra para 
eles tudo -- como é o mundo, é o que Dzulíferi canta 
para eles, essa sua canção. Lá, essa antiga canção, 
antiga é essa outra fala. 
 
“Depois de ver a sombra de Dzulíferi, o dono do 
mundo, o pajé volta... Ele volta e vê esse Kuwai. 
Assim ele encontra Kuwai no Outro Mundo. Esse é o 
dono da doença. Lá, Kuwai dá para o pajé, ele dá 
para o pajé as coisas de chupar veneno manhene. 
Ele dá para o pajé as coisas de chupar a doença 
marudadali. Ele dá para o pajé as coisas de chupar 
ossos, ele dá para o pajé as coisas de chupar 
espinhos, ele dá para o pajé as coisas de chupar 
pedrinhas, ele dá para o pajé as coisas de chupar 
flechas de espíritos ualama, ele dá para o pajé as 
coisas de chupar dzauinhaita. Todas aquelas coisas 



 

de chupar doenças. Mas são os remédios dele. 
Remédios -- nossos remédios, nosso povo, dos tempos 
antigos. Assim, são os nossos remédios desde o 
começo deste mundo. Kuwai deu para nós, esse nosso 
saber de curar. Mas esses são nossos remédios. 
 
“Então os pajés podem chupar, lá, no Outro Mundo 
primeiro. Depois eles voltam e chupam aqui neste 
mundo. Eles podem contar para seus parentes, eles 
podem dar conselhos para os povos... Do mesmo jeito 
que o mestre do mundo Hekwapi thayri, contou 
para eles, assim, eles voltam e contam para os seus 
parentes. Esse é o modo como fazemos isso, nós povo. 
Assim, parece, o que o mestre do mundo disse, assim 
os pajés voltam e contam isso para o povo. Os pajés 
não podem falar bobagem, o que o mestre do mundo 
falou. O pajé conta bem para o povo, como o Ianheke 
iminali, o dono do saber disse antes. O dono do saber 
disse isso e aquilo, de um modo que os pajés sejam 
capazes de saber como é. Sobre esse mundo também. 
Eles são capazes de saber tudo sobre o mundo, sobre 
a doença também. Assim, o pajé conta o que 
Dzulíferi disse, esse dono de pariká, o que ele disse, 
parece, para seus parentes. 
 
“Depois  o  pajé  conta  para  os  seus  parentes  
outras  coisas  também  --tudo  o  que  nosso  senhor 
Nhiaperikuli contou para ele, sobre o que vai 
acontecer neste mundo. O pajé conta o que o nosso 



 

dono contou para eles. Então, o pajé volta e conta 
para os seus parentes, o que eles viram e o que o 
dono do mundo mostrou para eles. Ele conta o que 
mostrou para eles, desse Outro Mundo, do Outro 
Mundo 
 
“O pariká muda tudo, ele mostra tudo para os pajés 
seja o que for. Esse pariká, com ele, os pajés são 
capazes de conhecer o mundo. O pariká mostra a 
você para você ver não qualquer coisa, parece. Ele 
mostra aos pajés tudo para ver, esse pariká. Ele 
mostra aos pajés, essa sombra de Mawerikuli 
também. Assim, parece, é aquele mal, Mawerikuli. 
Pariká mostra sobre ele, parece, essa sombra de 
Mawerikuli também. Lá está ela, aquela sombra de 
Mawerikuli. Pariká mostra tudo, seja o que for, ele 
mostra para eles verem esta Aldeia da Noite.  Deepi 
karumi Oopi, A Longa Noite do Fim de 
Antigamente. Lá têm, parece, aquele mundo. Mas a 
Noite do Fim de Antigamente, parece, começou, 
Nhiaperikuli fez a noite antigamente, parece que ele 
fez, Nhiaperikuli. Mas pariká mostra para os pajés 
verem, esse pariká, o lugar de pariká. Mas esse 
pariká mostra para eles, de qualquer maneira ele 
mostra para eles verem, esse pariká. 
 
“Depois, a caixa de remédios de Nhiaperikuli, assim 
os pajés podem saber tudo sobre doença. Depois que 
eles sabem tudo sobre o mundo, o pajé volta para 



 

contar para o povo. Eles contam tudo para o povo 
como é no começo, antes deles, como Nhiaperikuli 
contou para os pajés. Os pajés podem ficar como 
Hekwapi thayri, o mestre do mundo, em seu 
pensamento também. Eles fazem o mundo. Eles 
podem, eles podem em seu pensamento, assim, eles 
pensam por todo o povo. Tudo -- eles não podem 
enganar nisso. Eles ficam bem assim -- como esse 
Nhiaperikuli era, assim eles são. Lá, os pajés são  
como Nhiaperikuli. Eles fazem tudo. Eles fazem as 
pedras, eles fazem a madeira, eles transformam 
tudo com pariká. Eles se transformam em madeira, 
eles se transformam em onça, eles se transformam 
em jacaré, eles se transformam em boto, eles se 
transformam em urubu, tudo isso em seu 
pensamento -- eles se transformam em pessoas 
também. Assim também, parece, eles se 
transformam  naquele Hekwapi thayri. Então, eles 
são capazes de conhecer o mundo. 
 
“Pois parece que ele transforma, esse pariká. Mas 
esse é nosso remédio de antigamente, parece, nosso, 
nós povo. Pois é nosso desde sempre, nós povo, nossos 
remédios, e todo nosso conhecimento, tudo isso, seja o 
que for sobre o mundo. ... 
 
“Lá está Kuwai, Kuwai é esse dono da doença, esse 
dono do veneno, esse Kuwai. Os pajés pedem de 
Kuwai toda sua doença. Ele faz todo e qualquer tipo 



 

dessas doenças. Mas Kuwai é o dono da doença. 
Existe só um Kuwai, esse dono da doença. Parece 
que ele mostra para os pajés verem este mundo. Mas 
esse Kuwai também vive neste mundo. O centro do 
mundo é onde Kuwai vive. Esse dono da doença, 
assim parece. Esse pariká mostra isso para o pajé 
ver. Mostra tudo para os pajés nele, mesmo esse, 
nosso dono, onde Nhiaperikuli está, onde 
Kamathawa também está. Assim ele mostra, esse 
pariká. Parece, então, aquilo tudo que eles dizem, 
pois existem outros povos que não querem saber 
sobre esse pariká. ... há, então as escadas do pariká. 
Eles podem ir para onde o nosso dono está. Eles são 
capazes de conhecer Nhiaperikuli nele. Mas nós, o 
povo, temos esse Nhiaperikuli, esse Kamathawa, o 
gavião branco, também. Os brancos dizem que é o 
Espírito Santo, mas para nós é Kamathawa, o 
querido de Nhaperikuli, esse Kamathawa.” 
 
 



 

 
 

Nhiaperikuli orienta o pajé para curar o 
doente. (desenho T. Aguilar, 2010) Avisa se o doente 
vai ficar bem ou não. Acompanha o pajé em todas 
as horas de sua vida do dia-a-dia. O pajé é o 
mensageiro de Nhiaperikuli. Para o pajé Dzato 
Dzawika, não existe lugar fixo de Nhiaperikuli. É o 
Espirito que circula em qualquer parte. Só no 
momento de ritual, o pajé conversa com ele. Por isso, 
o momento ritual é considerado momento sagrado. 
Neste desenho, Nhiaperikuli está sentado 
abençoando tudo que existe no mundo.



 

Canção Pamatchiatsa Hekwapi: 
 
“Heey, heey 
Aonde estará, ele voltará para ficar com nós  
Seu mundo, 
Dzuliferi 
Aonde estará, ele voltará para ficar com nós, seu lugar 
escondido dos tempos antigos 

Meu avô Dzuliferi 
Aonde estará, ele voltará para ficar com nós, seu lugar 
escondido dos tempos antigos 
Dzuliferi 
Pois agora venho abrir o seu lugar escondido dos 
tempos antigos 
Meu avô, avô  
Varrerei, varrerei  
A fumaça 
Do seu tabaco, 
Os pajés-onças-outros  
Assim será eu abro o seu lugar-de-ficar  
Pai Dzuliferi, Heee 
Assim será eu abro o seu lugar-de-ficar 
Assim será eu faço subir sua tora,  
Dzaui Kamathawa  
Assim será eu faço subir sua pena,  
Dzaui Kamathawa  
Com essas varrerei a fumaça de seu tabaco, 
Os pajés-onças, venho para abrir  



 

O seu mundo 
Nunca procuramos quem não quer saber 
De abrir o seu mundo escondido de antigo, meu avô  
Nunca procuramos quem não quer saber 
De abrir o seu mundo escondido de antigo, meu avô  
Assim será eu abro, abro seu mundo 
Dzaui Nhiaperikuli  
Assim será procuro este teko likurumhethe, vou abrir 
seu mundo 
Nunca procuramos quem não quer saber de abrir seu 
mundo,  
Mestre Eterno 
Heee 
Nunca procuramos quem não quer saber de abrir seu 
mundo,  
Mestre Eterno 
Ele vê que abrimos seu mundo antigo,  
Meu avô, avô, heee 
Ele vê que abrimos seu mundo antigo,  
Meu avô, avô, heee 
Assim será sua caixa de remédios no lugar da 
felicidade, seu mundo Dzaui Nhiaperikul, heee 
Aí está seu lugar escondido de antigo, meu avô, avô, o 
mestre eterno. 
Assim será eu abrirei com ele, os filhos do sol 
Assim eu varro e abro 
Com nós eu abro seu mundo escondido de antigo, meu 
avô, avô. 
Assim será sua caixa de remédios,  



 

Dzaui Nhiaperikuli, seu lugar de felicidade,  
Dzaui Nhiaperikuli, heee 
Assim será seu lugar de felicidade,  
Dzaui Nhiaperikuli  
Assim eu o abro, ele vem e o abre, heee 
Assim será ele vem e abre seu mundo escondido de 
antigo, meu avô, meu avô 

Assim eu o abro, ele vem e o abre, heee 
Assim será ele vem e abre seu mundo escondido de 
antigo, meu avô, meu avô 
Pois assim será eu abro com este teko, teko  
Maliweko-kuthe  
Subo nele, assim será, sua tora Dzaui Kamathawa  
Assim será fico no lugar dele, Dzuliferi 
Seu lugar Dzuliferi 
Assim ele volta e fica, ele abre, seu mundo Dzuliferi 
Assim ele vem e o abre, seu mundo Dzuliferi 
Seu lugar de felicidade 
Assim será seu lugar de felicidade, o mestre eterno  
Assim será seu lugar de felicidade, o mestre eterno  
Assim será seu lugar escondido de antigo 
Pois assim será eu o abro, seu lugar escondido de antigo, 
meu avô, meu avô. 
Assim será nunca procuramos quem não quer saber de 
abri-lo, seu lugar escondido de antigo,  

Dzaui Nhiaperikuli  
Assim será nunca procuramos quem não quer saber de 
abri-lo, seu lugar escondido de antigo,  

Dzaui Nhiaperikuli  



 

Assim ele vem e abre com nós, os nossos ancestrais:  
O nosso ancestral o mestre eterno, o nosso ancestral 
Dzuliferi, 
O nosso vó Dzaui Nhiaperikuli  
Assim será seu mundo, seu mundo Nhiaperikuli, eu o 
abro conosco 
O outro céu, o outro céu, ficamos com Dzaui 
Nhiaperikuli  
Ficamos com ele Dzaui Nhiaperikuli, ficamos com o 
outro céu  
O seu par, meu avô, meu avô, o sol eterno Heire, 
seu par, meu avô Heire 
O seu par Heire, Heire, o seu par, nosso ancestral Dzaui 
Nhiaperikuli  

Eu o abro com eles 
Assim será seu mundo escondido de antigo  
Eu o abro com eles 
Assim será seu mundo escondido de antigo  
Meu avô Dzaui Nhiaperikuli  
Pois assim será eu o abro 
Assim será o lugar de felicidade  
Felicidade eles terão 
Felicidade eles terão 
Assim será eu o abro com eles Os eternos 
Você vê que eu abro 
As caixas de remédios dos eternos  
Assim será como no começo 
Ele a abriu 
Sua caixa de remédios  



 

Midzakanai 
Seu mundo 
Seu mundo escondido de antigo  
Meu avô, meu avô Dzaui Nhiaperikuli Haaaaw! 
Haaawwfff!” 
 
 
 
Mandu explicou esta canção da seguinte maneira: 
“O pajé procura o mundo escondido de Nhiaperikuli. No 
seu pensamento, o pajé fica onde Nhiaperikuli está e 
procura abrir este mundo escondido. Ele usa a tora e as 
penas do penacho da harpia Kamathawa para abri-lo. 
Este mundo escondido é o lugar da felicidade. Quando o 
mundo escondido abre para o pajé, ele sobe até ele. Ele 
senta no lugar de Dzuliferi e abre o mundo de novo. O 
pajé fica perto de Nhiaperikuli e vê o mundo inteiro. 
Ele pode fazer tudo como Nhiaperikuli fez no começo: 
como Nhiaperikuli viu o mundo no começo no seu 
pensamento. Ele pode então fazer o mundo. O pajé fica 
perto do sol eterno, Heire, para abrir o mundo 
escondido e antigo de Nhiaperikuli. Ele vê que o mundo 
fica feliz, que todas as pessoas ficam felizes, como no 
começo. Assim o pajé faz o mundo melhorar, não o 
deixando acabar. O pajé sabe quando o mundo vai 
acabar; ele avisa Iaperikuli e não o deixa acabar.” 
 
 

 



 

Deepi Karumi Oopi 
 
“Este é uma canção para os pajés. Quando as pessoas 
não sabem olhar com pariká, eles não sabem explicar 
este canto. Porque o mundo acabou uma vez. A noite 
cobriu o mundo inteiro. O pajé pede para que 
Nhiaperikuli faça passar a noite, para deixar o mundo 
como está. Pariká mostra para os pajés. Ele abre o 
mundo. É pariká que faz a escada que o pajé sobe. Ele 
sobe até o céu. Aí, ele pega três tipos de tabaco e sopra 
em cima da gente. Ele pede para que não deixe acabar o 
mundo. O pajé sobe e fica perto de Nhiaperikuli. Ele não 
quer que deixe o mundo acabar. Ele abre o mundo. 
Porque, a noite veio uma vez e ficou. Foi Nhiaperikuli 
mesmo que fez isso acontecer. Depois ele salvou o 
mundo com seu canto. O pajé toma pariká, sobe, e 
levanta a gente de novo e eles ficam contentes. Estavam 
tristes mas agora estão felizes, a gente de Nhiaperikuli. 
Depois Nhiaperikuli lhes pergunta: “agora vocês não 
querem ficar como animais? Matando e comendo gente 
com veneno?” Nhiaperikuli nos salvou.” 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Mawerikuli (desenho de T. Aguilar, 2010) 
Esse mostra para o pajé sinal bom ou mal. 
Quando pajé faz ritual curando o doente, 
Mawerikuli aparece mostrando assim: se ele está 
se levantando da sepultura, é um sinal bom, o 
doente ficará bem e terá longa vida. Deitado ou 
caindo na sepultura, o doente não ficará curado, 
 



 

 
infelizmente terá vida curta. No desenho 
Mawerikuli está se levantando da sepultura. 
 
 
A História de Kuwaikaniri , ou Mawerikuli , a 
primeira pessoa a morrer 
(Contada por Mandu, de Uapui Cachoeira) 
 
 
“Então depois, Nhiaperikuli foi até onde ele morava, 
este Warukwa. Chama-se Warukwa o lugar onde 
Nhiaperikuli morava. Depois os Eenunai vieram 
chamar Nhiaperikuli. Ele iria trazer de volta aquele 
veneno dos Eenunai. Três dias depois, ele iria encontrá-
los lá. ‘Agora Nhiaperiko, vá ver lá, na casa deles’, eles 
falaram para ele. Eles iam matar este Nhiaperikuli. 
Então Mhiaperikuli reuniu aqueles Kuwainyai 
[espíritos- abelhas], a tribo dele. Chamam-se Kuwainyai, 
Kuwainyai todos eles. ‘Agora nós vamos trazer de volta 
este kurumáhe [veneno dos Eenunai].’ Reuniu todos os 
Kuwainyai dele. Depois, falou para eles, ‘Quantos de 
vocês vão?’ ela falou, a velha tia deles. Ele pegou esse 
limathoaiali [uma fruta de cuia], esse limathoaiali de 
Dzaui Nhiaperikuli [um remédio contra o veneno]. Deu 
para eles um pouquinho de doce da fruta. Esse é o 
remédio para fazer voltar os seus corações. Ela repartiu 
entre eles. Ela repartiu para todos quantos iriam. Aí ela 
perguntou para o irmão mais novo de Nhiaperikuli, 



 

‘você vai, meu sobrinho?’ ela falou para ele. Aí ele disse, 
‘não vou’. Mas ele a enganou. Mas foi assim que ele 
disse. Depois, ele falou que ia esperar. Mas depois de 
esperar, ele foi atrás deles. Ele veio depois deles, depois 
que Nhiaperikuli e os Kuwainyai foram. 
 
“Esse Nhiaperikuli chegou à casa dos Eenunai junto 
com os Kuwainyai. Agora ele vai entrar [na casa dos 
Eenunai]. Ele chegou e bateu na porta da casa assim, 
‘Balenaa! Onde está, Balena, o veneno dos Eenunai?’ ele 
falou assim. ‘Está aqui’, eles falaram. Eles entraram, 
entraram com Nhiaperikuli. Então deram bebida para 
Nhiaperikuli. Mas ele estava fazendo isso, ele estava 
tirando deles aquele Eenunai veneno. Depois, atrás dele, 
eles beberam. Ele bebeu junto com eles, os Kuwainyai 
com ele. Até meia-noite, até estava cheio de veneno.  Ele 
estava envenenado, mas quando deram bebida para ele, 
Nhiaperikuli tirou o veneno dele. Tirava, eles botavam 
bebida para ele, e davam para Nhiaperikuli. Outro 
dava bebida, mas ele tirava. Porque eles queriam 
matar, mas esse Nhiaperikuli não morre. 
 
“Amanheceu, e Nhiaperikuli voltou. Até o meio do 
caminho, o meio. E só, Nhiaperikuli desmaiou. Então, 
ele tinha uma acangatara [adorno de cabeça], esta de 
penas de coruja, pupulípe, de coruja. Tirou a 
acangatara e deixou em cima de um pau e falou, 
‘Quando os Eenunai chamam, tem que responder para 
eles ouvirem.’ Aí veio o Eenunai e gritou, 



 

‘Nhiaperikooooo!’ ‘Heeeeyyyy!’ ela [a acangatara] 
respondeu. ‘Parece que não morreu’, falavam os 
Eenunai. Mais uma vez, chamaram e ouviram, 
‘Nhiaperikooooo!’ ‘Heeeeyyy!’ respondeu. ‘Não morreu’. 
Mas aquele Nhiaperikuli já estava inconsciente. Aí, de 
repente ele levantou de novo e foi embora, voltou e 
chegou na casa dele. 
 
“Depois, ela chegou, a tia deles, a tia dele. Ela repartiu 
aquela planta dela [mathoaiali] para eles. Deu para 
um, deu para outro, e para outro, para todos aqueles, os 
Kuwainyai dele. Ela distribuiu tudo para eles. Quando 
eles terminaram de beber, aí veio esse irmão mais novo 
de Nhiaperikuli. Chegou Mawerikuli, esse Mawerikuli. 
Chegou e olhou, esse Mawerikuli. O infeliz. Começou com 
ele. Ele que começou, fez mal para nós, para todos nós, 
gente. Todos os Brancos também. Só um que começou, 
ele que fez, esse Mawerikuli. Então ele chegou, olhou 
para eles, e perguntou, ‘Tia, onde está a minha?’ Aí, ela 
disse, ‘Esse remédio?’ ‘Sim’, ele falou. ‘Mas você falou 
para mim, ‘eu não vou’, você falou para mim. Não tem 
sua parte’, ela falou para ele. É só, agora sim. 
Morreu lá, esse irmão mais novo de Nhiaperikuli. 
Morto, é só, morreu já. Aí, levaram esse Mawerikuli e 
fizeram ele deitar. Nhiaperikuli fez ele deitar no 
caixão. O caixão ele fez, o caixão dele. Depois o fechou 
bem. Começaram esse Mawerikuli. 
 
“Então, depois disso, ele deitou assim três dias. 



 

Mawerikuli ficou deitado. No quarto dia, parece, ele foi 
ver, Nhiaperikuli foi ver. ‘Então meu irmão’, ele disse, 
‘você já está melhor?’ disse para ele. ‘Sim, já estou 
melhor’, ele disse. ‘Mawerikuli está bom, já está bom’, 
Nhiaperikuli disse, ‘então amanhã vou ressuscitar 
você’, disse a Mawerikuli. Depois ele foi, Nhiaperikuli 
foi procurar um animal de caça. Ele ia fazer essa festa-
de-saída dele, parece. 
 
“Mas depois, elas fizeram mal para ele,  aquelas 
mulheres. A mulher de Nhiaperikuli falou, ‘Agora 
vamos fazer caxiri’, ela disse para elas, ‘o irmão de 
Nhiaperikuli vai voltar, ele vai fazer a saída do irmão 
dele’, ela falou, a mulher de Nhiaperikuli. Então ela 
falou, ‘sim, ele está bem’. Depois, uma outra mulher 
falou, ‘Eu vou lá vê-lo’, ela disse, uma outra mulher. 
‘Vou lá correndo vê-lo, o irmão de Nhiaperikuli’, ela 
falou assim. Depois de falar, ela saiu da casa, foi, foi, 
foi, abriu a porta dele e viu. Ela viu Mawerikuli 
deitado. Ela viu Mawerikuli sentado. ‘Hei’, Mawerikuli 
falou bem. Já estava melhor. 
 
“Depois de falar, ele virou a cabeça e olhou, 
Mawerikuli: ‘Pah ! Você não pode me ver’, ele falou 
para ela, ‘quando você me vê, tem que me pintar com 
caraiuru’, disse para ela. Então ‘eu tenho caraiuru sim’, 
ela falou, essa mulher. Ele olhou para a cara dela e 
disse, ‘por que você olhou para mim? Nhiaperikuli disse 
que ninguém pode olhar para mim. Quando você olhar, 



 

vai me matar de novo. Assim faz mal para mim’. Ela 
disse, ‘não, você não pode morrer, você vai ficar bonito, 
bonito mesmo, pintado de caraiuru.’ Então ela o pintou 
com caraiuru, pintou todo o corpo dele bem, um 
vermelho bonito, bonito mesmo. Pintou ele todinho; aí, 
pronto, tudo, tudo. Depois, aquela mulher, na última 
saída de caraiuru, o restinho que ela vai pegar, ela fez 
assim, virou sua mão para baixo. ‘Pois, você está bravo’, 
ela falou. Naquele instante, de repente, ele se foi. Só 
assim, Mawerikuli caiu no chão. Só assim ela o matou. 
Assim foi que ele morreu, assim foi que Mawerikuli 
caiu puro osso - khyelulululululu... Seus ossos jaziam lá, 
esse Mawerikuli começou. Já tinha feito mal para ele. 
 
“Aí, deu para Nhiaperikuli saber. Nhiaperikuli tinha 
ido procurar animal de caça. Então ele estava no mato, 
aí foi mostrado para ele. De dentro da sua mão, caiu 
sangue novo. ‘Paaahh! Elas mataram meu irmão’, 
Nhiaperikuli falou. Então ele voltou e chegou, 
Nhiaperikuli. Voltou e viu só os ossos dele que jaziam no 
chão. Aí ele foi pegar para deixar como gente de novo. 
Tentou arrumar de novo para ele. Aí, quase ficou como 
gente quando caiu de novo. Tentou mais uma vez, caiu 
de novo. Até que deixou. Até que Mawerikuli falou, 
‘Agora é melhor, melhor que você deixe assim, deixe que 
eu me vou’, falou para ele, ‘assim eu me vou. De agora 
em diante assim será para eles, aqueles nossos 
descendentes, os outros que vão nascer’, ele disse. Quer 
dizer, assim vivemos no mundo com ele. Foi assim que 



 

ele começou, ele viu para nós, o mal. Ele fez para nós 
esse mal. Assim ele deu; assim que ele deixou. ‘Agora 
fica para eles, aqueles nossos descendentes, os outros que 
vão nascer. Assim será, fica para os outros que 
nascerão’, ele falou para ele, para Nhiaperikuli. ‘Parece 
que sim, meu irmão, melhor será deixar assim para os 
outros que nascerão’, ele falou para seu irmão 
Mawerikuli, ele o deu para nós de verdade. Então de 
verdade ele fez mal para nós, Mawerikuli. Esse mal 
assim ficou até hoje para nós. Assim que foi feito. Isso 
fez o mal. 
 
“Depois, esse Nhiaperikuli voltou e ralhou com ela. 
Nada tinha para fazer. Ele podia ter feito, mas elas 
fizeram mal para ele, Nhiaperikuli. Quer dizer por isso, 
agora aquelas outras mulheres, por isso não entendem o 
mundo. Todas assim como aquela, para nós, começaram 
isso para eles. Mas começou com esse Mawerikuli. Esse 
universo-mestre, Nhiaperikuli fez para nós, assim para 
nós, assim começou este Mawerikuli antigamente. No 
começo ele viu para nós.” 
 

 

Canção para consertar os ossos no céu 

“Heeey, Yaaaaiii 
Onde será que volta e caminha conosco  
Nosso lugar-de-transformação 
Seu lugar-de-transformação  



 

Pai Dzuliferi 
Nós nos transformamos entre nós  
Seu lugar-de-transformação 
Dzuliferi 
Assim será, ele procura  
Ele procura seus ossos 
Seus ossos Mawerikuli  
Assim será voltará 
Ele procura e vê 
O corpo dele 
O corpo dele, o corpo dele 
Mawerikuli 
Onde será 
Seus ossos, o Manhekanali (Kuwai) 
Pois vai ser o que ele procura 
Ele procurará e vê  
Ele vê 
O Mestre Eterno  
Assim como foi 
Começou para ele  
O Mestre Eterno 
Assim como foi, começou para ele  
O Mestre Eterno 
Assim será, ele procurou  
Ele abre 
Seu mundo 
Pai Dzuliferi 
Assim ele procurou  
Ele melhorou seu corpo 



 

O Mestre Eterno  
Dzaui Nhiaperikuli  
Assim será, ele virá  
Ele transforma e vê 
Ele vê seu povo, os Kuwaikere 
Dzaui Nhiaperikuli  
Assim será, ele volta 
Meu avô, meu avô  
Meu avô, meu avô 
Heiri 
Assim será, ele voltará 
Ele transforma e vê  
Meu avô, meu avô 
Heiri 
Heiri transforma  
Assim será ele procurará 
Assim será, ele procura e vê  
O Mestre Eterno 
Ele volta e conserta 
O lugar de conserto de seus ossos  
Assim será, ele procurará  
O osso de Kamathawa  
Este osso 
Assim será 
Veja seu osso-de-pariká  
Assim será, ele voltará 
Aquele mesmo  
Seu eterno osso 
Osso-de-pariká  



 

Dzaui Nhiaperikuli  
Seu osso-de-pariká 
O Mestre Eterno 
Veja, ele volta aquele mesmo  
Seu eterno 
Seu eterno osso-de-pariká  
Vê que ele volta 
Ele melhora seu povo, os Kuwaikere 
Dzaui Nhiaperikuli  
Veja o lugar-de-conserto dele  
Veja o lugar-de-conserto dele  
Dzaui Nhiaperikuli  
Assim será, voltará e ficará  
Lá, seu lugar do centro do céu,  
seu lugar do centro do céu  
Assim será, ele voltará e transformará 

No céu do Outro mundo, ele vem e conserta  
Ele conserta e vê seu Kuwaikere 
Seu Kuwaikere 
Assim como no começo para ele  
Nosso avô 
Dzaui Nhiaperikuli  
Assim como voltou no começo para ele  
O Mestre Eterno 
Assim será, ele volta e procura  
Ele vê Dzaui Nhiaperikuli 
Noutro céu 
Ele vem e fica  
Ele vem e abre 



 

No céu do outro mundo 
Você vê, nós voltamos e ficamos  
No céu do outro mundo 
Assim será, ele procurará e melhorará  
Seu Kuwaikere 
Dzaui Nhiaperikuli , Dzaui Nhiaperikuli  
Você viu o mestre eterno  
O Mestre Eterno 
Seu lugar de conserto  
Ali em seu mundo 
Seu mundo  
Dzaui Nhiaperikuli  
Meu avô, meu avô  
Nós vemos e ficamos 
Nós vemos e ficamos  
Dzaui Nhiaperikuli  
Nós vemos e ficamos, nós melhoramos seu Kuwainyai 
Kuwaikaniri, Kuwaikaniri 
Assim, ele volta 
Ele melhora seu corpo eterno 
Kuwaikaniri 
Assim ele vem como no começo  
Para ele, assim será, ele vem 
Aquele mesmo, seu osso eterno  
Seu osso-de-pariká, sua imagem 
Dzaui Nhiaperikuli  
Assim será, pego seu osso eterno, seu osso eterno  
Eu procuro o que ele tem 
Filho de Heiri 



 

Filho de Heiri 
Nós vamos e transformamos entre eles  
Dzaui Nhiaperikuli  
O Mestre Eterno  
Ali, hiiiiiii 
O seu ponto-do-universo  
Seu ponto-do-universo antigo 
Veja seu lugar escondido de antigo  
O povoado de Dzaui Kamathawa  
O povoado de Dzaui Nhiaperikuli  
Vamos e ficamos com eles 
Dzaui Malinyai 
Haaawww haaaaawwwww” 
 

Mandu explicou a canção da seguinte maneira: 
“O pajé anda com Dzuliferi e procura o osso de 
Mawerikuli. Ele o acha e procura o osso de Kuwai. 
Deixa ambos com o osso quebrado para consertá- lo 
bem. Ele pega o tabaco de Heiri, o sol, e sopra a fumaça 
sobre o osso, moldando-o com suas mãos, e depois ele 
chupa. Ele então procura o osso de Kamathawa, o osso 
eterno, o osso de pariká. Ele junta este  com o osso 
consertado e faz o osso novo. Ele então procura onde 
está seu povo, os Kuwaikere, e os reúne para melhorá-
los. Ele sobe até o céu do meio, o outro céu, e faz os 
Kuwaikere melhorarem. Ele pega do céu o osso de 
Kamathawa e o conserta de novo para a gente. Ele sobe 
até o ponto mais alto do céu, o mundo antigo e 
escondido de Nhiaperikuli e Kamathawa. O pajé não 



 

pode deixar a gente triste. Quando o osso é consertado, 
eles ficam alegres. Se o pajé não o conserta, a gente 
morre.” 
 

----------------------------------------- 
 
 

 
 
 

Eenunai Ithalikana Witsaferi Yoopinai 
Awakadetsa. Witsaferi foi Chefe dos Eenunai. Os 
Eenunai são todos os animais que possuem pêlo 
cabeludo, são majubas do mato. Esses majubas 
prejudicam seres humanos que não possuem 
benzimento. No desenho, Witsaferi está sentado numa 
cesta, e os empregados o carregam. Eenunai quer dizer 



 

ajudantes ou empregados. (Desenho por T. Aguilar, 
2010) 
 

 
 
 
 
 

Awakaruna Yapinaapali. Yoopinai awakadetsa. 
Yapinaapali são majubas do mato. Eles ficam no mato. 
Faz mal para as pessoas: mulheres menstruadas, 
quando o homem não tomam banho antes de sair para 
caçar no mato, e crianças recém-nascidas (sem 
benzimento, não pode levar para a roça nem para o 
mato. Não pode comer comida fria, não pode comer sem 
tomar banho. Yapinaapali anda como macaco nas 
árvores. Ele tem um braço mais cumprido. (T. Aguilar, 
2010) 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Awakaruna Kawanakali Idoali, Yoopinai 
Awakedetsa. Tem o mesmo poder de Yapinaapali. Só 
que Kawanakali Idoali anda em terra, e faz as pessoas 
se perderam no mato para sempre (se não tiver 
benzimento). (T. Aguilar, 2010) 

 

 

 

 



 

 

Tipos de Doenças: 
A cura de doenças é a preocupação mais 
importante de todos os pajés. Classificam os 
principais tipos de doenças em quatro grupos, 
conforme as suas fontes:  
(1) “Doenças de Gente” (hiwiathi). Considera-se todas 
as doenças mais graves, inclusive as que levam à morte, 
como provocadas por feiticeiros que, através de sopros 
mortais, colocam a doença nas suas vítimas. As curas 
são feitas por cantos e sopros de tabaco;  
(2) “Veneno” (manhene): substâncias misturadas na 
comida ou bebida por feiticeiros; as curas são 
geralmente feitas por extração de objetos patogênicos;  
(3) “Doenças do Mato”. Os Yoopinai,  espíritos  da 
floresta,  dos  rios  e  do  ar  transmitem  doenças  
mandadas  pelo seu “chefe”, Iaradate; as curas são feitas 
tanto por cantos como por extração;  
(4) “Doenças mandadas por outros pajés”. Geralmente 
afetam os ossos das vítimas. Além dessas, a não-
observação de resguardos (jejum, reclusão, e 
benzimentos) durante as cerimônias provoca graves 
doenças. 
 

 

 



 

 

Tipos de Curas: 
(1) Lipia dthema, soprar a fumaça de tabaco sobre o 
paciente para concentrar a sua alma em seu lugar 
central, o coração;  
(2) Liputsuwa, extrair, chupando, agentes 
patogênicos (principalmente na forma de cabelo, 
pedaços de pau, pedrinhas, espinhos) do corpo do 
paciente, acompanhado do ato de chacoalhar a maracá 
sobre o ponto de extração;  
(3) Liaruka, jogar água:   feixes de folhas consagradas 
são misturadas numa panela grande de água. O pajé 
bebe um pouco da água, tira uma cuia d’água e folhas, 
esguicha um pouco em cima do paciente, e joga o 
restante da água misturada com as folhas sobre o 
paciente. Procura a doença então no lugar onde as 
folhas   caem no chão;  
(4) Likaiteka, aconselhar e avisar o paciente sobre a 
fonte da doença, como o paciente a pegou, e se ele pode 
curá-la. Se a cura realizada por um pajé for parcial, ele 
avisa sobre quais os outros remédios que o paciente 
deve procurar e as outras providências a serem 
tomadas para aliviar a dor. 
  
 



 

 
 

Dzuliferi Hipada (foto: Isaias Fonte, 2010) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Amaru. Para o paje, Amaru fica no Tsuwai, no outro 
lado do mundo. Ela é Dona das Doenças, tipo virus: 
grippe, diarreia, sarampo, etc. (Desenho, T. Aguilar, 
2010) 

 

 

 

 



 

O Sol 
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Desenho de Hekwapi feito por Manuel em 1977 

(ao pedido do antropólogo) 



 

 
 
 
 

Mandu, Uapui, 1977 



 

 
 
 
 
 

 
 
Mandu em 1998, explicando as histórias, SGC 
(Foto: R.M. Wright) 



 

Mandu explicando as histórias (SGC,  1998) 

 



 

 

 
 
 
 

Mandu, explicando as histórias, 1998,  SGC 



 

Mandu e seus filhos e neto, SGC,  1998 

 



 

 

 
 
Inauguração da Malikai Dapana – Uapui, 2009 
(foto: M.C. Wright) 

 

Mandu falando na Inauguração da Malikai 
Dapana 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
Mandu, 2010 (fotos: Ercilia Lima da Silva) 
Ensinando os Aprendizes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Mandu e os Aprendizes; Mandu curando o doente. 
Iputsua (fotos: Leandro Prazeres, 2010). 
 

 



 



 

 
 
 

Keruaminali Idapan - Uapui, (Fontes, 2014) 
 
(Malikai Dapana foi re-construido em 2013 e re-
inaugurado com o nome do grande guerreiro e 
chefe Hohodene)



 

 
Kaali thayri: Kaali ka thadapan 
(desenho de T. Aguilar, 2010) 

Ikenyuwa kiniki, kaini, Kaali ipaniya: o pajê 
vê a grande arvore de Kaali cheia de galhos, 
e cada galho aponta para cada rio. Os galhos 
representam cada povo que possui corpo de 
Kaali que eh maniwa. Alimento para todos os 
povos. Aqui: Kaali com seus três filhos no 
meio da roça derrubada. 
 



 

  
 

 

Nhiaperikuli procura malikai 
(Contada por Ricardo Fontes de Ucuqui) 
 
“O irmão mais novo de Nhiaperikuli procurou 
malikai... Ele foi para o mato e chutou a 
casca de uma árvore oca para fazer o som de 
trovão, mas nada aconteceu ! Ele não fez o 
barulho de trovão. Ele chutou a casca de uma 
árvore oca. 
Então ele foi andando e viu uma árvore de 
ibacaba.  Ele viu comendo lá, então, esse 
Kamathawa, Dzaui Kamathawa. Depois, o 
irmão de Nhiaperikuli foi caçar um animal. 
Ele foi e ficou esperando até a noite, mas 
nada aconteceu ! O gavião não fez trovão. Ele 
esperava o tempo inteiro, mas nada 
aconteceu ! ‘Pah! O que é isto?’ Ele falou. Ele 
ficou sentado perto da árvore a noite 
inteira... Taaa... até meia-- noite, foi meia-
-noite...Aí ele ouviu assim como vento 
aaffffffffff... Foi o que Kamathawa fez então, 
lá... Seu pudzakali:  

Tuku--Haaminawaaaahaakhhh--TIHHH ! 
Kamathawa caiu da árvore. ‘Hey,’ o irmão de 
Nhiaperikuli falou. Rapidamente ele acendeu 



 

uma tocha para ver o que tinha 
caído, mas ele não viu nada ! Não tinha nada 
lá ? Ele não achou nada... Aí ele se sentou e 
ficou esperando, o resto da noite. 
O dia estava aparecendo, o sol estava 
nascendo quando                                                                 
ele subiu. Ele subiu lá para cima da ibacaba. 
Ele alcançou então, essa pena fininha de  
 
Kamathawa. ‘Deve ser isso’, ele disse, e 
cheirou a pena; bateu:  

TAYN ! TAYYNN !!  
Ele deu uma virada e olhou, ele deu uma 
virada e olhou. O gavião estava deitado lá 
embaixo dele no chão. Um gavião branco, mas 
parecia uma pessoa, parecia. Aí o irmão de 
Nhiaperikuli desceu...até o chão --tayn. 
‘Quem é você?’ ele perguntou ao gavião. 
‘Dzaui Kamathawa, Dzaui Kamathawa,’ o 
gavião respondeu,‘você estava me 
procurando?’  ‘Sim, eu estava procurando por 
você,’ o irmão de Nhiaperikuli falou.  ‘Ah, 
assim é,’ aí o gavião chegou mais perto. 
‘Assim, ah, assim é.’ O gavião pegou, então, o 
pêlo dele, do peito dele. Ele arrancou um 
pedacinho e falou, ‘cheire isso.’ O irmão de 
Nhiaperikuli cheirou  -- TAYYNN ! Bateu de 
novo e aí veio o som de trovão: 
Khu’Khu’lilililililili... .  o som de trovão. 



 

O sol estava bem encima, a meio--dia, e o 
irmão de Nhiaperikuli  voooooltou... Depois 
Nhiaperikuli chegou, e o irmão mais novo de 
Nhiaperikuli foi se encontrar com ele. 
‘Nhiaperiko?’ ele disse. ‘Huh?’ Nhiaperikuli 
não o viu. Ele não viu seu irmão mais novo. O 
seu irmão tinha se transformado, parece.  
 
 
‘Agora, onde você foi?’ Nhiaperikuli disse. ‘Eu 
soei o trovão,’ seu irmão disse, ‘sim, eu soei o 
trovão, eu achei ele’, ele disse. ‘Onde, então?’ 
Nhiaperikuli perguntou. ‘Ali.’ ‘Ah, assim 
parece, ótimo,’ Nhiaperikuli disse, ‘agora, 
assim será de agora em diante.’ O irmão de 
Nhiaperikuli deu para ele o pêlo do gavião. 
Nhiaperikuli o cheirou , ele cheirou, 
Nhiaperikuli cheirou -- TAYNN ! Haalaaa! 
Abriu os olhos dele e ele viu, ele estava vendo 
como os pajés fazem hoje -- ‘É você?’ 
Nhiaperikuli perguntou a seu irmão. ‘Sim, sou 
eu.’ ‘Quem você encontrou ?’ ‘Kamathawa’ 
‘Aah, sim, bom.’ No começo ele procurava, ele 
primeiro achou, parece, ele achou esse 
malikai. 

A Anta Rouba Malikai de Nhiaperikuli 
 
Assim, agora... Agora que eles já tinham 
conseguido, é só, eles ficaram com esse 



 

malikai. Bem! Bem, eles viram, como o pajé 
vê, antes de nós hoje. Agora, vai ser, então, 
que eles procuraram então... Pois então, 
parece, procuraram aquele dzato, pariká do 
igapó, e esse marawáthi, o pariká do mato. 

Aquelas coisas dos pajés, nossas coisas, as  
nossas, parece. Esse marawathi e esse dzato 
também. Dzaro é do igapó, onde há bancos de 
areia branca. Mas o que Nhiaperikuli achou 
foi esse marawathi, pariká do mato. 
A meio--dia, eles foram procurar... e 
encontrar Kaali ka thadapan, a Grande 
Árvore de Kaali. 
Aqui, não havia gente ainda, pois esse estava 
no Outro Mundo, Pakuma, e era aquele povo 
de Nhiaperikuli, parece. Mas não havia gente 
ainda, aqui. Aí eles foram encontrar a 
Grande Árvore de Kaali. Era uma árvore de 
pá, parece. Era uma árvore ENORME! Lá, em 
Uaracapory. Aí, eles foram... Aqueles 
wakaawenai, o povo de Nhiaperikuli, os 
wakaawenai foram e de repente a anta veio 
atrás. Eles foram... Heeee -- de repente -- ‘eu 
também, eu também’, disse essa anta. A anta 
veio e eles foram rapidamente; eles a viram e 
falaram para a anta, ‘vamos.’ Nhiaperikuli 
disse para a anta, ‘Agora, você, você vai 
pescar, meu avô’, ele disse para a anta, ‘vá 
matar peixe. Vá pegar nossa comida antes 



 

que a árvore caia’, Nhiaperikuli disse para a 
anta. ‘Ah, assim é.’ 
 
A anta foi matar... ele foi pela trilha da anta, 
até abaixo de Surubi ponta. Ele foi matar. Ele 
foi para debaixo d’água, matou e amontoou os 
peixes juntos na armadilha de peixe. A anta 
mais um companheiro mataram peixes... De 
repente a anta falou: ‘Eu escutei ele cair, 
então’, ele disse, para seu companheiro. ‘Eu 
não escutei cair’ o companheiro dele disse, 
‘essa Grande Árvore de Kaali.’ A anta catava 
peixe, ele catava para eles. Muito, muito 
mais tarde, eles tinham pescado bem, e já era 
o meio da tarde quando o inambuzinho Duma 
cantou: ‘Duumaaaaa...’ Eles pensaram que 
ouviam a árvore cair, mas eles ouviam, 
então, outra coisa. A anta colocou peixes na 
armadilha. Ele matou um uaracú, um pacu, 
um pacu vermelho também -- três peixes ele 
matou. Aí a anta foi -- dzeeeeelllllll! -- a 
anta foi para baixo d’água, ele foi para baixo 
dá água, e logo saiu de volta, perguntando: 
‘Você ouviu ela cair?!’ ‘Não, não..., ’ respondeu 
o companheiro. ‘É mesmo?!’ Logo depois, a 
anta foi para baixo d’água outra vez, e saiu 
de volta -- ‘Você não o ouviu?’ ‘Não, não.’ 
Logo depois, ele foi para baixo outra vez. E o 
Duma cantou outra vez, ‘Duumaaaaa’, ele  



 

cantou: ‘Oopi Kaali ka thadapa ipaua 
Dumaaa’ [a árvore de  Kaali  já caiu] ‘Oopi 
Kaali ka thadapa ipaua Dumaaa’, ele cantou, 
esse Duma. A anta ouviu, ele ouviu, parece. 
‘Você ouviu?’ ele perguntou. ‘Logo logo ela vai 
cair -- assim será,’ o companheiro disse. ‘É 
mesmo?! A anta disse. A anta mergulhou de 
novo -- pouco depois ele ouviu, essa anta 
ouviu: ‘Oopi Kaali ka thadapa ipaua 
Dumaaa...’ tk... a anta saiu, a Grande árvore 
cairia. ‘É mesmo?’ ‘Não sei’ ‘Sim, caiu.’ Logo 
depois, ‘Oopi Kaali ka thadapa ipaua 
Dumaaaa’ Oooooh -- então, Khhhhhuuuuuu... 
A árvore caiu. A anta pegou o uaracú então, 
o pacu, o pacu vermelho também. Tk’ tsa’ ‘ahh 
vamos, vamos,’ eles correram para dentro da 
floresta. A anta correu com o uaracú dele e 
no meio do caminho, pisou no peixe e o 
arrebentou -- tih! ap’ ele o matou. Ele correu 
com o pacu dele e hat’tih, pisou e o 
arrebentou. O uaracú então, pt’tih... se 
tranformou em formigas. O sol estava baixo, e 
a anta foi correndo. O pacu foi para formigas 
de caatinga. Pa’ a anta chegou até onde 
estava Nhiaperikuli e os wakaawenai. Ali 
tinham enxames de abelhas -- havia muitas  

abelhas!! ! Nào tinha como Nhiaperikuli 
pudesse pegar o colar de dentes de jaguar!!! 
Então a anta veio, e falou para Nhiaperikuli: 



 

‘Hey, como é neto?’ ‘Não, avô,’ Nhiaperikuli 
disse. ‘Eu irei lá’, a anta disse, ooooooo a anta 
veio...kllllll... Ele não sentiu nada, parece. 
Oooooo -- a anta foi e pegou uma uaturá. A 
anta foi, parece, e pegou lá, então, dentro da 
árvore, bem no meio  da  árvore, assim foi 
então, nos frutos, parece, os frutos dessa 
Grande Árvore de Kaali, parece. Então a 
anta apanhou os dentes de onça, hutsum, ele 
os tomou do verdadeiro dono, Iaperikuli, ele 
os pegou. Depois, então, que ele tinha 
apanhado os dentes de onça, a anta cheirou 
pariká. ‘Aaaahh..., ’ Nhiaperikuli disse, ‘o que 
será?’ A anta tinha tomado os dentes de onça 
de Nhiaperikuli. ‘Tuupá’, Nhiaperikuli diz, 
‘Agora sim. Esse não é bom.’ 
Os wakaawenai voltaram e se sentaram com 
a anta, eles voltaram e cheiraram, parece, 
como fazem hoje -- Para um, outro, outro, 
outro... até muitos daqueles wakaawenai, 
muitos deles, parece. Eles cheiraram... Eles 
sopraram, a anta soprou para eles esse 
pariká. ‘Patrão, faça isso para mim’,  
Nhiaperikuli disse. ‘Eu soprarei para você’, a 
anta disse, a anta soprou para Nhiaperikuli. 
A anta  soprou  para eles tah -- ele soprou 
para eles pariká. Todos eles que sopravam 
ficaram tontos com pariká. Eles estavam 
tontos...e caíram tihh! A anta correu e caiu 



 

Tih ! Huuutsu ! Levantou e assim a anta 
urrou: ‘Heee Heee Heeee Heeee !! ’ ele disse, 
‘Aaah, eu quero comer as pessoas !’ ele disse. 
Ele se tornou uma onça, uma onça ele se 
tornou, ele se transformou. ‘Não, não, isso 
não é bom’, disse Nhiaperikuli,‘não, não, isso 
não é bom’, ele disse e foi tirar o osso de 
pariká para longe dele -- huuulu -- da anta. 
Nhiaperikuli tirou dele, ‘Eu faço assim avô’, 
Nhiaperikuli disse. Huuulu -- Nhiaperikuli 
voltou e bateu na anta -- taynn! -- no 
focinho. Assim, Nhiaperikuli já tinha tomado 
o osso de pariká da anta, ele já tinha o 
conseguido de volta. Em seguida, a anta ficou 
doida, e os outros ficaram doidos. Um deles... 
correu para dentro da floresta. O boto se 
levantou phuaamete E caiu tih! A ariranha 
tih! Caiu no rio. É só -- aqueles que ficaram 
doidos, parece. Três deles ficaram com 
Iaperikuli -- Mapuiri, Makurúthuna, 
Weemali. Nhiaperikuli ficou entre eles, seu  
irmão mais novo, seu irmão mais novo, 
parece. Eles eram, parece, aqueles 
wakaawenai. Pois assim foi que eles pegaram 
malikai, malikai. Foi Nhiaperikuli que 
começou isso. 
 

 



 

Os Wakaawenai Sobem ao Céu 
 
Até, parece, então... estava acabando. Até, 
parece, Nhiaperikuli ficou com malikai... 
Assim, parece... ‘Nós vamos ver’, 
Nhiaperikuli disse, para aqueles wakaawenai, 
sobre a ascenção deles, a ascenção deles. ‘Será 
bom’, ele diz. Nhiaperikuli deixou eles lá em 
casa e foi andando. Numa certa hora, ele 
voltou e os ouviu lá cantando assim:   
‘Heee..oopi ka wáakawa [ nós já vamos 
embora ]...Heee..oopi ka wáakawa...Hee..oopi 
wapadama linako [ nós já transformamos nele 
]..wapadamakapii...Heee..oopi ka wáakawa 
linako..wapadamakapi.’ Os wakaawenai já 
estavam indo embora. Nhiaperikuli parou e 
ouviu, ‘Aaaah não... ’ Eles cantavam assim: 
‘Piuka piadeta wapedzawaaa...Liuka  
karumitadieta liapidza uata...Padzu Padzuuu 
Dzulíferi.’ Eles foram embora. Nhiaperikuli 
veio, olhou em volta, saiu da casa, ‘onde estão 
eles?’ Ele os procurou, mas não os achou... 
Eles tinham ido embora. Eles tinham ido 
embora, os wakaawenai, os wakaawenai, 
assim foram, os wakaawenai... 
É só, é só. Nhiaperikuli voltou para ficar, 
tayn, aqui, nesse mundo. Os wakaawenai já 
deixaram ele para o outro mundo. Assim foi a 
história de malikai, malikai. Os pajés são 



 

doutores, parece. 
Doutores eles são, aqueles pajés. Eles chupam, 
eles nos fazem ressuscitar bem. Eles nos 
ajudam bem. 

É só, de verdade.” 
 

 
 

Uapui (Fontes, 2010) 
 


