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Magia Brasileira
Jasuká é a fonte primordial de águas límpidas da qual nasceu Nhandê
Ramõi, “Nosso Avô”, a divindade principal na criação do universo
Kaiowá. A partir desta geração espontânea, a criação se desdobra, camada
por camada, pétala por pétala, até que o mundo se torna como é hoje.
Porém, em sua maioria, as mitologias indígenas não estão disponíveis de
forma ampla para o público geral, cando muitas vezes restritas a
trabalhos acadêmicos com linguagem escolástica, ou sendo por vezes
revestidos com uma roupagem infantil e/ou simpli cadora ao serem
expostas ao público na forma de folclore. Ambas as formas de
disseminação de conteúdo são válidas e muito positivas, uma vez que a
linguagem acadêmica retém a informação com grande exatidão, e a
linguagem dita folclórica permite o acesso a um público mais amplo.
Porém, no âmbito do ocultismo sentimos falta de um conteúdo com
linguagem voltada para o uso em magia, explicando os paradigmas de
funcionamento do Universo de cada etnia, além de elementos
ritualísticos e mitológicos que pudessem servir de base para o
desenvolvimento de rituais associados ao xamanismo com inspiração
originária brasileira, e que permitissem entrar em contato com as energias
nativas do Brasil.
Sendo assim, este livro tem como objetivo apresentar de forma geral os
conceitos metafísicos de diversas etnias indígenas brasileiras, abordando
especi camente a Cosmogonia, a Cosmologia, e a Mitologia de algumas
etnias selecionadas. Consiste em uma compilação e revisão bibliográ ca
dos principais aspectos presentes nas diversas culturas originárias, para
uso como ponto de partida em estudos mais detalhados.
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1. Etnias Brasileiras
Antes da chegada dos portugueses, o Brasil possuía mais de 300 etnias
espalhadas por todo seu território, cada uma com cosmologia,
cosmogonia e mitologia próprias, descendentes de diferentes troncos
genealógicos e linguísticos. Estas etnias eram especializadas em diferentes
técnicas de cultivo, aprimorando linhagens de sementes e até mesmo
domesticando alguns animais para alimentação e para auxílio na
agricultura e nas atividades da aldeia. Cada etnia também possuía técnicas
próprias de arquitetura, além de um conjunto de saberes especí cos.

Imagem: troncos linguísticos por Atlas Geográ co Escolar.

8

Além disso o Brasil já havia, segundo algumas teorias, sido visitado por
povos de outros locais, como possivelmente representantes da cultura
Asiática e Fenícia, que aprenderam e ensinaram saberes que sobrevivem
até hoje nos imaginários de todos os povos envolvidos. Após as invasões
coloniais portuguesas, porém, o intercâmbio cultural (forçado e violento)
ocorreu em maior grau, e se tornou mais desbalanceado, com as culturas
indígenas sendo dizimadas, seus saberes destruídos, saqueados e
deturpados, e seus representantes mortos e reduzidos a pequenos
assentamentos espalhados pelo País.

Imagem: Alguns Povos Indígenas por ImagoHistória.
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Enquanto algumas etnias foram completamente destruídas, outras
possuem poucos representantes vivos, e muito do que a sociedade urbana
sabe sobre os índios chegou até nós por meio de trabalhos acadêmicos no
campo da antropologia. Estes trabalhos, por sua vez, buscam representar
as culturas estudadas da forma mais isenta possível, dadas as limitações
impostas por trabalhos escritos que não contam com a prática e a vivência
de cada leitor no meio daquela cultura.
As tentativas de decolonialismo (libertação das amarras de pensamento
estabelecidas pela cultura colonizadora) são muitas, e hoje se tem buscado
um retorno aos saberes tradicionais para entendê-los com as ferramentas
da ciência moderna sem que haja um juízo de valor como havia
antigamente; um exemplo disso é o estabelecimento das etnociências
como campo de estudo com cada vez maior prestígio. Porém, estas
tentativas têm esbarrado em limites impostos por um contexto onde os
índios continuam sendo massacrados, onde a delimitação de áreas para
preservação é cada vez mais difícil, e onde não será possível nunca mais
retomar conhecimentos que já morreram junto com todos os humanos
que tinham acesso a eles.
No campo da ciência, a transição da alquimia e do xamanismo para a
química orgânica foi de certa forma suave quando se analisa a
humanidade como um todo, pois se observa uma evolução consistente e
gradual dos xamãs da aldeia para curandeiros do vilarejo, de curandeiros
do vilarejo para boticários da corte, e de boticários da corte para médicos
da cidade, incluindo a passagem de conhecimentos entre as culturas que
mantinham relações comerciais ou que tinham assentamentos próximos.
O próprio termo “xamã” é um termo guarda-chuva, o que já permite
perceber que existem muitas medicinas diversas, de diversos povos, cada
uma com sua in uência na ciência médica atual.
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Imagem: diagrama representando a diversidade da concepção da palavra
“shaman”, por Patheos.com.
Os compostos utilizados em muitos remédios atuais partiram de práticas
mágicas dos povos de antigamente. O chá da casca de salgueiro era um
poderoso analgésico, e posteriormente se entendeu que o Ácido Salicílico
poderia ser extraído dali e usado para dores de cabeça (Aspirina). Papiros
egípcios indicam espremer mamonas sobre a cabeça para deixar os cabelos
bonitos, e o óleo de rícino (óleo de mamona) tem sido muito usado para
este mesmo m. As fezes de crocodilo também eram usadas em
ferimentos no Egito, e hoje se sabe que os fungos ali presentes podem
gerar antibióticos como a Penicilina. Alecrim sempre foi associado a
aspectos mentais e clareza de pensamento, e hoje já se sabe que contém
óleos essenciais que agem sobre a memória e a ansiedade.
Sendo assim, percebe-se que há muito do conhecimento tradicional de
medicina natural que pode ser aproveitado e resgatado usando métodos
cientí cos, para que haja uma sinergia na busca de novos remédios e
compostos toterápicos, com ou sem etapas sintéticas posteriores para
aprimorar seu efeito. A Etnoquímica pode estudar os compostos, a
11

Etnoengenharia a sua extração, e a Etnofarmacêutica e a Etnomedicina
podem explorar os efeitos sobre o corpo humano.
Este campo ainda tem muito o que ser estudado, e onde antes havia um
certo preconceito agora há complementaridade. A Anvisa, no Brasil,
inclusive já preparou um guia para que os pro ssionais da saúde
conheçam e cataloguem os saberes tradicionais de forma cientí ca,
conversando com os pacientes sobre as plantas da região e sobre os
métodos passados de geração em geração.
No campo da magia, por sua vez, surge uma urgência de aprender estes
saberes há muito esquecidos. Neste sentido, representantes de culturas
indígenas têm trazido técnicas milenares até o ambiente urbano,
ensinando sobre o contato com a natureza para uma humanidade que
pareceu se esquecer disso e se desconectar da mesma ao longo do processo
“civilizatório”. Estas iniciativas têm permitido o contato de cada vez mais
pessoas com as medicinas sagradas da oresta, e também o resgate de
histórias, conceitos, ferramentas. Inicialmente, tais elementos foram
agrupados em um grande pacote chamado “xamanismo”, porém é hora
de essa palavra se tornar apenas uma categoria taxonômica de saberes,
buscando-se estudar cada uma das culturas em separado, uma vez que o
saber “xamânico” está longe de ser homogêneo.
Sendo assim, indica-se que o leitor estude cada cultura detalhadamente,
por meio de trabalhos acadêmicos e se possível vivência prática, para
compreender o papel de cada elemento abordado dentro daquela cultura.
Este livro é apenas um ponto de partida para mostrar alguns caminhos,
mas a jornada individual é de responsabilidade de cada um.
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2. Tupy
Os índios Tupy habitavam a Região da Vila de São Vicente, que hoje é
um município em São Paulo, e de forma mais geral a denominação Tupy
foi dada a várias outras etnias indígenas que habitavam a Costa Brasileira
na época da chegada dos portugueses.
Cosmogonia
Na cosmogonia e na cosmologia Tupy, existe o conceito do Mundo
Verdadeiro, luminoso e inefável que existe por trás do nosso mundo, ao
qual chamamos “realidade”. O mundo real seria formado pelas
emanações (Kuara) deste mundo Verdadeiro. Portanto, o mundo
Verdadeiro seria a mãe (Cy) das emanações, KuaraCy. É comparável ao
Mundo das Ideias Platônico, ao Caos no Caoísmo ou ao Vácuo Quântico
na Física Quântica, e contém tudo o que existiu, existe e existirá, mas
ainda nada manifestado.
Segundo Kaká Werá, “o indivíduo, na tradição tupi, é composto de duas
partes, conforme a própria expressão desta palavra, traduzida da língua
ancestral: A sílaba TU signi ca “som”, no sentido de “expressão
vibratória”, e a sílaba PY signi ca “assento”, no sentido de “corpo físico”.
Portanto, a palavra tupi, em seu signi cado original, signi ca “emanação
vibratória assentada em um corpo físico”, ou literalmente “som-de-pé”.
Tal “emanação vibratória” nada mais é que a consciência ou mente, mas
num contexto mais amplo que o habitual”. Os seres humanos são vistos,
portanto, como emanações assentadas em corpos físicos, o que
demonstra mais uma vez a questão de Kuaracy sendo anterior e
primordial, ao passo que os corpos são receptáculos para suas faíscas
energéticas.
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Cosmologia
Partindo do mundo Verdadeiro, primeiramente os aspectos se
especializam, separando-se em elementos, e em seguida estes elementos se
manifestam. Sendo assim, há 3 mundos pelos quais a energia passa em seu
caminho de manifestar-se: o Mundo da Emanação, o Mundo da
Modelagem e o Mundo da Manifestação. Os Arquétipos vivem no
mundo da Emanação, e suas Imagens Arquetípicas no mundo da
Modelagem. Já os objetos e as manifestações em si formam-se no terceiro
mundo.
Por exemplo, poderíamos encontrar nos três mundo o Arquétipo
Flamejante (fogo, raiva, ira, energia, plasma), a Imagem Arquetípica Fogo
(fogo alquímico, naipe de paus) e a Manifestação de uma chama de vela
em si (fogo físico).
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3. Karajá
Segundo o site PIB Socioambiental, “O nome deste povo na própria
língua é Iny, ou seja, “nós”. O nome Karajá não é a auto-denominação
original. É um nome tupi que se aproxima do signi cado de “macaco
grande”. As primeiras fontes do século XVI e XVII, embora incertas, já
apresentavam as gra as “Caraiaúnas” ou “ Carajaúna”. Ehrenreich, em
1888, propôs a gra a Carajahí, mas Krause, em 1908, consagra a gra a
Karajá.
Habitantes seculares das margens do rio Araguaia nos estados de Goiás,
Tocantins e Mato Grosso, os Karajá têm uma longa convivência com a
Sociedade Nacional, o que, no entanto, não os impediu de manter
costumes tradicionais do grupo como: a língua nativa, as bonecas de
cerâmica, as pescarias familiares, os rituais como a Festa de Aruanã e da
Casa Grande (Hetohoky), os enfeites plumários, a cestaria e artesanato
em madeira e as pinturas corporais, como os característicos dois círculos
na face”.
Cosmogonia
No princípio do universo, não havia nada, somente a escuridão e Xiburé,
O Criador. Aquele que nunca nasceu, apenas sempre existiu, sem
nenhuma explicação. Ele é A Existência, que sempre existiu sem nunca
ter deixado de existir antes. Ele produziu a matéria, o espaço e o tempo.
Ele não tinha nada, nenhum parentesco, nem mesmo corpo tinha. É A
essência da vida. O Princípio e O Fim.
Cosmologia
Após a criação do mundo, da natureza, dos deuses, dos espíritos e das
criaturas, Xiburé, o deus supremo, criou Tsuu (sol), que no começo dos
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tempos não iluminava nem a terra e nem as águas. Xiburé criou diversos
povoados para cada um dos planos (incluindo os três céus).

O mundo começava de baixo para cima. O primeiro plano a ser feito não
foram os três céus e nem a terra, mas sim as águas. Todas as tribos de lá
são chamadas de Beeludu (habitantes da água). Este lugar é chamado de
Berahatxi, e é formado por muitos buracos, interligados por túneis,
localizados dentro de uma grande pedra. Apesar de possuir muita beleza,
Berahatxi era também muito frio. Mas a vida por lá era muito especial, a
beleza e a juventude eram eternas, o lugar era mantido por intensa magia,
tudo surgia espontaneamente conforme o desejado, e por causa disso não
existia trabalho. Entre as tribos perigosas existiam os Seni, Irurèrurè,
Wareni, Txureheni, Txureheni e os Krolahi, que eram inimigos dos
demais e sempre entravam em confronto com os Inys. Os Inys eram
aliados dos hári (pajés ou xamãs), que garantiam a segurança da entrada e
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da saída de Berahatxi. Eram os hári quem mantinham as conexões entre
os cinco reinos do mundo.
Eram poucos os povos que viviam em Wasureny (Os planos terrestres),
eram chamados de Suuludu (habitantes da terra) ou de ityamahãdu (o
povo do meio/metade). Alguns desses povos eram os Kuratanikèhè, que
viviam em Marani Hãwa (ao redor do atual Lago do Bananal), de onde
vieram muitos dos Javaé atuais. E os Bisarukèrè, na região do Imotxi (um
a uente do Riozinho), tido como o povo mais evoluído em relação ao
conhecimento místico e medicinal. Entre algumas outras tribos. No
mesmo plano dos suuludus, existe uma sexta dimensão invisível onde
habitam legiões de aõni (espíritos) dos worosy (mortos).
Os Biuludu são os habitantes dos três reinos celestes: Biurawetyky,
Kanyxywèisy e Xiburèisy. Todos os habitantes dos Céus são
manifestações do próprio Xiburé que se dividiu em legiões de seres
alados, espirituais, místicos e míticos como os heróis Ijanaòtu e Kanysiwè.
Cada um de suas manifestações possui suas próprias consciências,
sentimentos, características físicas e psicológicas, bem como mitos e
histórias. Xiburé também tem entre suas manifestações o Sol (Tsuu), a
Lua (Ahadu) e as estrelas (Tahina).
Mitologia
Os Aruanãs Conhecem a Morte
No início dos tempos, quando foram criados pelo Ser Supremo Xiburé,
os Karajá eram imortais. Viviam felizes como Aruanãs debaixo d’água e
não conheciam nada que não fosse dos rios e das águas. No fundo do rio
onde viviam havia um buraco pelo qual vinha uma luz que os fascinava.
Essa luz ressaltava as cores das escamas dos peixes e de tudo que existia por
perto. Quando se aproximavam daquele buraco, cavam curiosos.
Tentavam ver com ansiedade o que era aquilo. Por causa da
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luminosidade, não conseguiam divisar o que existia além do buraco. Mas
o Ser Supremo Xiburé havia proibido que entrassem ali, senão perderiam
a imortalidade. Apesar da tentação, eles obedeciam elmente.
Certo dia, um Aruanã ousou e foi ver o que existia do outro lado daquele
buraco luminoso. Ficou surpreso quando chegou às areias brancas do rio
Araguaia e descobriu encantado um mundo maravilhoso, totalmente
diferente do seu. Uma paisagem deslumbrante. Viu o céu de um azul
profundo com um Sol radiante iluminando e aquecendo a natureza.
Pássaros multicoloridos se misturavam no ar com muitos matizes.
Escutou a música do canto das araras, periquitos e sabiás. Muitos animais
estavam em paz, um do lado do outro: tamanduás, onças, cutias. Nas
campinas, ores perfumadas. Nas orestas, árvores carregadas de frutos.
Então resolveu voltar ao buraco luminoso para que pudesse descrever
para os seus parentes tudo o que tinha visto. Todos os seus parentes,
mesmo sem entender tudo que ouviram, quiseram logo acompanhar o
jovem afoito. Mas os mais experientes, os anciãos, disseram com grande
sabedoria que não era aconselhável desrespeitar as ordens do Criador, e
decidiram pedir-lhe a permissão. Todos os Aruanãs concordaram e assim
zeram. Depois de ouvi-los, O Criador Xiburé respondeu:
“Entendo que queiram transpor o buraco luminoso, que os levará deste
mundo a outro de cores e beleza. Lá, poderão contemplar a majestade do
Sol. Descobrirão ores, frutos e animais. Poderão se divertir e
deliciarem-se com as águas claras do rio Araguaia e suas areias brancas.
Dançar ao som do canto dos pássaros.
Mas revelo a vocês o que não sabem, nem veem. Toda a beleza naquele
mundo é efêmera como a borboleta das águas que conhecem, que nasce
hoje e desaparece amanhã. Os seres de lá não são como vocês: nascem,
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crescem, envelhecem e caminham para a morte. São mortais. Vocês
ganharão a liberdade, mas perderão a imortalidade. A decisão é de vocês”.
Houve um grande silêncio. Todos estavam fascinados com a possibilidade
de viver a beleza, con rmada pelo Ser Supremo Criador Xiburé. Então,
responderam: “Sim, pai, queremos ir viver no paraíso dos mortais”. E
todos aqueles Aruanãs passaram entusiasmados pelo buraco luminoso
para chegar ao mundo da beleza efêmera e alegrias nitas. Até hoje os
Karajá vivem naquele paraíso, às margens do rio Araguaia.
Concentram-se, principalmente, na ilha do Bananal, onde vivem até hoje.
Mas com isso passaram a envelhecer, e conheceram a morte.
Kanysiwè, o Trickster
Houve um tempo em que os Kuratanikèhè e os Bisarukèrè puderam
presenciar quando diversos povos das profundezas das águas subiram
para os planos terrestres. Um desses povos eram os Ijèwèhè, que subiram
por entre as pedras de onde hoje ca a Lagoa da Confusão, e foram se
alastrando até o atual São Félix do Araguaia. Em seguida subiram os Wou,
que também se abrigaram por aqueles lados. Haviam também os Werè, os
Kuatynekehè, os Besohoni, os Kalatina, os Karajá e os Javaé. Cada um
deles saiu em um lugar distinto. Os primeiros a saírem foram os Aruanãs.
Cada um desses povos trazia seus costumes, sua cultura, seus alimentos
típicos, instrumentos de caça, entre outros. E todos eles dividiam suas
riquezas entre si.
Uma adolescente chamada Ijèwèhè, de beleza esplendorosa, entrou na
oresta para descansar na sombra de uma árvore chamada txiwehe, cujos
frutos estavam maduros. Sem resistir, apanhou um e comeu. O caldo
escorreu por seu corpo nu e alcançou o meio de suas coxas. A árvore era
sagrada, e o mel daquela fruta possuía encantamento que a fez engravidar
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instantaneamente. Essa criança nasceu em poucos dias, e foi nomeada de
Kanysiwè.
Assim como Xiburè é um Deus perfeito e bondoso, Kanysiwè é um
Trickster que utiliza das formas mais desonestas para alcançar seus
objetivos. Possui força descomunal, sendo também a mais inteligente
entidade da mitologia Karajá. Tem o poder de transformar humanos em
animais e em constelações, e tem a habilidade de se transformar no que
quiser, tendo sua preferência nas formas animais. Criou o ato sexual,
formou a primeira família e plantou as primeiras árvores frutíferas.
Roubou o fogo de Rararèsa, o Urubu-Rei, e o trouxe para a humanidade,
entre muitos outros feitos.
A Criação do Sexo
Quando adolescente, Kanysiwè começou a intrigar-se com a função de
seu pênis quando ereto. Experimentava colocá-lo em contato com a
mandioca, a banana, as batatas, todos os alimentos que sua família iria
comer naquele dia, mas nada acontecia. Certa vez, ele viu a vagina da
própria avó, que estava nua, e sentiu desejo sexual, um sentimento
inexistente para todos até então. Entendeu que a função do pênis era
entrar numa vagina. No dia seguinte, viu a avó sair para fora indo em
direção à mata. Rijo, como estava a dias, resolveu segui-lá, se pintou todo
de preto, transformando-se num Kralahu Ixuju (Kaiapó, inimigos dos
Karajá) para poder atacar a avó. Logo depois que ele a encontrou só e a
estuprou, correu, lavou-se rapidamente na água e voltou para casa. A avó,
minutos depois, voltou gritando por socorro, alegando que um bicho,
uma coisa, um homem, a havia atacado. Kanysiwè cou quieto, mas o
pássaro Kuritxi, que presenciou o acontecimento, contou a todos o que
havia sucedido, denunciando o terrível ato do neto com a avó.
Devido a esse acontecimento, os humanos herdaram esse costume de
fazer sexo, de produzir lhos, para aumentar a população, que antes era
20

apenas expandida de forma mágica. O exemplo de Kanysiwè foi seguido
por várias espécies, e os animais começaram a fazer sexo tanto quanto os
humanos.
Aruanã Resgata a Noite
No início do mundo, o Sol brilhava eternamente no céu. Ficava solitário,
triste, apenas sonhando com as quatro fases da lua, mas não podia
manifestá-las se não houvesse noite. A noite vivia aprisionada pela
Boiúna, a Grande Serpente, no mais fundo dos rios, dentro de um coco
de tucumã. Assim, os animais não podiam dormir, e estavam todos muito
tristes, sempre sob o calor do Sol. Na mesma época, a lha da Boiúna,
Tuilá, se casou com um forte guerreiro Karajá chamado Aruanã. O
guerreiro contou à esposa que queria dormir, mas não podia pois não
havia noite. A lha da Boiúna, então, pegou um chocalho que cava
guardado pelo peixe Jaraqui no fundo do igarapé, e deu a seu marido para
que ele pudesse invocar a Grande Serpente e resgatar o coco. Após
navegar em uma canoa, Aruanã avistou uma arara vermelha que marcava
o lugar, e tocou o chocalho.
A Boiúna já sabia o que ele queria, e trouxe até ele o coco de tucumã,
alertando-o de que só o abrisse na presença de sua lha, Tuilá, que saberia
como proceder.
Aruanã agradeceu e foi embora em sua canoa. Voltando para casa com o
coco de tucumã em suas mãos, Aruanã foi cando cada vez mais curioso,
e cada vez com mais vontade de abrir o recipiente e libertar a noite
sozinho. O coco estava selado com cera de abelhas, então o guerreiro
aportou sua canoa em um local seco para fazer uma fogueira. Usando o
calor do fogo, derreteu a cera para que pudesse abrir o coco. Mas, assim
que fez isso, a noite tomou os céus, e o mundo cou mergulhado em uma
escuridão profunda e eterna. Vários espíritos nefastos foram libertados de
dentro do coco junto com a noite, e o mal se espalhou pelo mundo.
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Aruanã percebeu que tinha tomado uma decisão errada, e saiu correndo
em busca de sua esposa, Tuilá. Mesmo decepcionada com seu marido,
Tuilá o perdoou, e disse que tentaria resolver a questão. Pegou um pouco
de barro e moldou um pássaro, o Cajubi, que anunciaria a separação
entre o dia e a noite. Quando o pássaro adquiriu vida, a noite se separou
do dia, e o mundo estava em equilíbrio novamente.
O Roubo do Sol
No tempo de Kanysiwè, o sol andava rápido demais; amanhecia e logo
escurecia novamente em questão de poucos minutos. As pessoas sofriam
muito. Saíam para pescar, ou iam para a roça, e lá mesmo a noite os
alcançava em pouco tempo. Kanysiwè quis dar um jeito nessa situação.
Caminhou por muito tempo pensando em obter o fogo do Sol para si,
até que decidiu se transformar em um animal morto. Colocou sumo de
embaúba (asukò) em seu interior para que escorresse pelo seu ânus,
ngindo-se de morto.
O cadáver em putrefação atraiu os abutres. Uma mosca veio, entrou pela
sua boca e saiu pelo ânus, atestando que ele estava morto. A kotxyryry
(mutuca) também veio e mordeu sua pálpebra; depois entrou pela boca e
saiu pelo ânus. Então os abutres desceram. O rara (urubu) desceu e posou
direto em sua barriga. Kanysiwe gemeu ligeiramente com o impacto. Mas
ninguém escutou. Só o pequeno Hãnaija (gavião), que desde o começo
advertia aos outros pássaros de que o bicho ainda estava vivo. Mas foi em
vão. Os carniceiros foram, então, chamar o rararèsa (Urubu-Rei, aquele
que possuía o sol em seus domínios). Ele veio descendo sobre a barriga de
Kanysiwè, que o agarrou na mesma hora e lhe disse que não o iria
machucar, mas só o iria soltar se lhe entregasse o seu grande adorno
plumário de cabeça, seu raheto (seu Sol).
Tentando enganar Kanysiwè, o Urubu-Rei lhe entregou um outro cocar,
que continha a estrela d’alva. Kanysiwè insistiu, insatisfeito, e o seu
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prisioneiro lhe entregou outro cocar, contendo a Lua. Kanysiwè teve uma
ideia genial, e deu uma echada na perna da Lua, de modo que ela passou
a caminhar lentamente pelo céu. Mas ainda não era su ciente. Cedendo à
sua insistência, o Urubu-Rei nalmente lhe entregou o cocar contendo o
Sol. Kanysiwè também o echou na perna, e por isso hoje o Sol também
anda lentamente pelo céu, de modo que as pessoas podem trabalhar de
maneira satisfatória. Dia e Noite, então, equilibraram-se. Por m,
Kanysiwè soltou o Urubu-Rei de sua armadilha.
A Criação da Agricultura
Um casal teve duas lhas: Imaherô, a mais velha e Denakê, a mais nova.
Num anoitecer de céu estrelado, Imaherô viu Tahina-can (ou Tainahakỹ,
a grande Estrela d’Alva) brilhar tão bela que não se conteve e disse: “Pai, é
tão bonito aquilo! Eu queria possuí-lo!”. O pai riu e disse-lhe que
Tahina-can estava tão longe que ninguém o poderia alcançar. Contudo
acrescentou: “Só ele, ouvindo-te, poderá vir”.
Alta noite, quando todos dormiam, a moça sentiu que alguém estava ao
seu lado. Sobressaltada, indagou: “Quem és e o que queres de mim?”. A
voz respondeu: “Eu sou Tahina-can, ouvi que me querias e vim pronto
para me casar contigo”.
Imaherô acordou os pais, que acenderam o fogo. Tahina-can era um
velho, de cabelos brancos e pele enrugada. Vendo-o à luz da fogueira,
Imaherô disse: “Não te quero para meu marido. Eu quero um moço forte
e bonito”. Tahina-can cou muito triste e chorou. Então, Denakê, a irmã
mais nova, compadeceu-se dele e procurou consolá-lo dizendo: “Pai, eu
me caso com ele!”
O casamento realizou-se, com grande alegria do velho. Depois de casado,
Tahina-can disse: “Vou trabalhar para te sustentar, Denakê. Vou fazer um
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roçado para plantar coisas boas, que Karajá ainda não possui nem
conhece.”
Foi ao Berô-can (rio Araguaia), dirigiu-lhe a palavra, e, entrando nele,
cou com as pernas abertas, de maneira que as águas passavam entre elas.
Curvado para a corrente, de vez em quando mergulhava as mãos e
apanhava algumas sementes, que o Rio Araguaia ia lhe dando. Assim, as
águas deram-lhe um punhado de milho cururuca, feixes de raiz de
mandioca, e muito mais. Saindo do rio, ele disse a Denakê: “Vou derrubar
mato para fazer roçado. Porém, não venhas me ver no trabalho, ca em
casa, cuidando da comida”.
Em casa, preocupada com a demora, Denakê resolveu desobedecer às
recomendações e foi, de mansinho, procurá-lo. Quando chegou lá,
surpreendeu-se, pois quem estava ali a trabalhar era um belo moço, alto,
cheio de força e de vida, que tinha no corpo os enfeites e as pinturas que
os Karajá ainda hoje usam. Denakê não se conteve, e louca de alegria
correu a abraçá-lo. Depois, o levou consigo para casa, contente por
mostrar aos pais como seu esposo era na verdade. Foi então que Imaherô
o desejou também e disse a Tahina-can: “Tu és meu marido, pois vieste
para mim e não para Denakê”.
Mas Tahina-can respondeu-lhe: “Só em Denakê encontrei bastante
bondade, para ter pena do pobre velho. Agora não te quero, só Denakê é
minha!”
Imaherô, de despeito e inveja, soltou um grito, caiu no chão, e no lugar
dela viu-se um Urutau, pássaro que ainda hoje dá um grito triste e tão
forte que parece ser uma ave muito maior. Foi assim que a nação Karajá
aprendeu com Tahina-can a plantar o milho, o ananás, a mandioca e
outras coisas boas que antes não conhecia.
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4. Baniwá
Os Baniwa são um povo indígena de língua arawak e residem ao longo do
rio Içana e de seus a uentes Aiari, Quiari e Cubate, na região do Alto Rio
Negro. Somam aproximadamente 5 mil indivíduos em território
brasileiro, distribuídos em 93 comunidades, e se dividem internamente
em grupos de parentesco (fratrias) considerados consangüíneos entre si,
subdivididos em sibs (clãs) hierarquizados de acordo com a ordem mítica
de sua origem. Em território brasileiro, existem atualmente três fratrias:
Hohodene, Walipere e Dzawenai.
As relações entre as fratrias são relativamente simétricas, comparando-se
sibs de posição hierárquica similar. No entanto, é possível que tenha
havido, no passado, uma certa especialização de papéis entre as fatrias.
Assim, os Walipere, principalmente os walipere-dakenai, eram tidos como
grandes estrategistas na guerra, enquanto os Dzawenai se ocupariam da
execução física das ações guerreiras, cando, assim, sob o comando
militar dos primeiros. Embora o termo ‘baniwá’ não seja originalmente
uma autodenominação, acabou sendo plenamente adotado enquanto tal.
São também chamados wakuenai, na Venezuela, e de curripaco, na
Colômbia.
Cosmogonia
No tempo primordial, quando não existiam o Sol e nem os humanos, a
Terra era povoada por animais organizados em tribos conforme sua
espécie, que tinham características humanoides. Enúmhere (ou
Dzamiquape, a criatura mais antiga do mundo e um ser maligno) era o
chefe de uma dessas tribos de animais, que eram as canibalescas e vorazes
onças.
Um dia, depois de comer a carne de um dos animais que havia matado
numa guerra, Enúmhere pegou um dos ossos e jogou-o rio abaixo.
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Tomada como esposa, após sua vitória contra um poderoso rival, a lha
de seu inimigo chorava insistentemente pela morte de seus pais na guerra.
Diante do lamento da esposa, mandou-a buscar o osso no fundo do rio.
Ela assim o fez. Pegou a rede de pescar, a cuia e foi em busca do osso. Ao
recuperar o osso, viu que havia três camarões dentro dele. Ela os levou
para casa, colocou-os ao lado da fogueira e os alimentou. Com o passar do
tempo, bem alimentados e aquecidos, transformaram-se em grilos. Eles
eram os Nhãpirikunai, que signi ca ‘eles-dentro-do-osso’.
Cosmologia
Para o povo Baniwa, o universo é dividido em quatro níveis hierárquicos:
●
●
●
●

Wapinakwa (O lugar de nossos ossos);
Hekwapi (Este mundo);
Apakwa Hekwapi (O outro mundo);
Apakwa Eenu (O outro céu).

A cosmologia dos Baniwa ordena as preocupações da cosmogonia na
criação de uma hierarquia de estados e de poderes, perceptível na
descrição de cada um dos Reinos.
Wapinakwa, O Lugar de Nossos Ossos
O mundo dos mortos e dos espíritos. Sua composição apresenta quatro
linhas horizontais representadas por quatro tipos de madeira: ambaúba,
umari e dois outros tipos não identi cados. Cada um de seus níveis é
habitado por um tipo diferente de distintos espíritos femininos:
●

●

Dumalipekwaro é o espírito feminino da camada mais baixa, é
uma “moça bonita”, provoca trovão e relâmpago, escuridão e
morte;
Pirimapekwaro é um espírito que grita, atraindo as pessoas para
sua casa, onde as mata e devora;
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●

Pawedawa-nai são espíritos que dormem pendurados nos paus,
“gente que nunca nasceu”.

É um lugar marcado por imagens de morte e catástrofe, habitado por
seres ameaçadores que aguardam o momento de saírem de lá. Ele é
cortado por um rio de água fria e doce para onde é jogada a dor de certas
doenças durante os cânticos de cura. Ele é o oposto das camadas mais
altas do cosmos. Sua horizontalidade representa a desvinculação aparente
entre as suas camadas e o mundo de cima. Ali, tudo está em suspenso,
dormente, letárgico.
Hekwapi, Este Mundo
Sua composição apresenta duas camadas. Na primeira ca Hipana, a
principal cachoeira do rio Aiari, o lugar sagrado de conexão entre os
mundo acima e abaixo do nosso, considerado o centro do mundo, o lugar
de nascimento mítico da humanidade. Neste local, o deus Kowai foi
assassinado e queimado, e de suas cinzas nasceu a árvore de paxiúba, que
subiu até o centro do céu. Esta árvore está sobre a guarda do gavião
branco Kaali, o detentor dos segredos das plantas medicinais.
Na segunda camada ca Iaradati, a casa das almas dos animais. Ele é o céu
do mundo de baixo, habitado pelas almas de todas as espécies de animais
na terra e de todos os espíritos da oresta. Esta camada expande ao
mundo inteiro a sua natureza sagrada e isso se estende às outras
cachoeiras, às serras, aos rios e aos povoados.
Em Iaradati, o chefe dos animais comanda uma legião de espíritos dos
rios e das matas que ele manda para perseguir os seres humanos, o que
leva à doença. Todas as doenças deste mundo que não são o resultado de
feitiçaria ou das ações de outros pajés seriam provocadas por estes
espíritos. Assim como os espíritos dos mortos, os espíritos dos animais
aparecem como um vento, rodeando as pessoas que andam nos matos e as
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deixando com doença. Os pajés têm o poder de abrir e entrar em Iaradati
e pedir ao Chefe dos Animais a caça ou devolução das almas de pessoas
a itas pelos espíritos dos matos e rios.
Apakwa Hekwapi, O Outro Mundo
O “Outro mundo” ca acima deste mundo. Ele é constituído de cinco
lugares separados, habitados pelos espíritos-pássaros. Esses espíritos são
femininos, lhas de Dzuliferi (Dzooli), e auxiliam os pajés na procura de
almas perdidas.
Depois de cinco anos de aprendizagem, o pajé deve fazer o “casamento
espiritual” com os espíritos-pássaros, principalmente o urubu, e gerar
muitos “ lhos”. Esses lhos é que o tornarão poderoso, pois cada
espírito-pássaro é “dono” de um tipo especí co de dardo-espírito que o
pajé adquire durante sua aprendizagem e é associado a tipos especí cos de
doenças e curas.
Apakwa Eenu, O Outro Céu
O “Outro céu” ca no ponto mais alto do “Outro mundo”, e é um lugar
marcado pela transformação: as almas dos mortos são puri cadas e
adquirem sua essência eterna, os pajés separam as almas dos mortos dos
vivos, o pajé “morre” para continuar sua viagem ao mundo eterno das
divindades.
Sua delimitação é feita pelas bordas, que têm mais destaque que as bordas
das outras camadas, porque impedem a passagem das almas e apontam
um outro caminho, o de Inyaime Dzakale. Inyaime é um espírito de
transformação, manifestação maligna de Kowai. Segundo os Baniwa, ele
“leva” muitas almas para sua aldeia. O caminho até Inyaime Dzakale é
bonito, cheio de ores cheirosas, mas muito quente. Ele é semelhante a
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“Este Mundo”, um lugar de trabalho e de sofrimento. Um lugar eterno
de acerto de contas.
As almas, que continuam seu caminho, precisam ser puri cadas passando
pelo “buraco de breu fumegante”, localizado no centro aberto e vazio do
céu. Este fogo separa as identidades física e social da alma. Depois de
puri cadas, as almas já brancas, reluzentes, seguem seu caminho até suas
casas. Para umas, nas bordas do povoado de Kowai; para outras, no
povoado de Ñapirikoli. Neste lugar, a ocupação eterna das pessoas
impedem-nas de se lembrarem de suas famílias e de quererem voltar para
este mundo.
O Caminho dos Pajés
O caminho feito pelo pajé ao Outro céu é bem mais complexo que o das
almas. O pajé, depois de passar pelo buraco de breu, segue um caminho
que o leva até o “céu do meio” onde Kowai e Dzulíferi estão. O acesso a
este centro sagrado se dá pela “porta do céu” que abre e fecha
ininterruptamente como uma tesoura. É uma passagem perigosa, pois dá
acesso à “barriga do céu”.
Antes de entrar pela porta, o pajé deve “morrer” para Kowai descer seu
cordão umbilical, em forma de cruz, para que ele o segure e o atravesse
pela porta até o céu do meio ou à “barriga do céu”. É neste lugar que o
pajé inicia sua busca pela alma perdida do doente. O pajé só tem acesso à
“fonte da alma e da vida generativa em si” e à “realidade espiritual do
mundo primordial”, porque sua alma foi puri cada e isso signi ca que ele
deixou a sua natureza terrena.
Antes de passar pela porta que dá acesso ao “mundo de luz plenamente
manifestado” de Ñapirikoli, o pajé vê a alma-sombra de Dzulíferi e de
Kowai. A alma-sombra representa o escuro do coração/alma, um
“coração humano de escuridão primordial” no vazio escuro do centro do
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céu. A alma-sombra, porém, remete além de si ao que se chama de “o
mundo de luz plenamente manifestado”—o mundo de Yaperikuli na
camada mais alta do cosmos onde a luz eterna do sol primordial brilha: “o
modo de ser onisciente, onipotente, e onipresente que os seres humanos
experimentam nos seus seres interiores como uma ausência escura
constitutiva da sua própria alma.
A Casa de Kowai
No lugar habitado por Kowai há todo tipo de doença e de árvores com
espinhos venenosos. Esse lugar é habitado por todos os pajés primordiais.
É a parte central de onde pode vir tanto a doença quanto a cura dela, o
que dependerá da oferta feita pelo pajé a Kowai para obter a cura.
Acima do povoado de Kowai, um outro caminho leva o pajé ao nível de
Ñapirikoli e sua harpia Kamathawa, “o ponto do céu”, fechado e
pontudo “como uma faca” onde o universo termina. É um lugar sobre o
qual pouco se sabe devido à di culdade de alcançá-lo. A maioria dos pajés
só o vê à distância. Somente os profetas mais sábios e poderosos o
alcançam. Segundo dizem, ele é um “lugar escondido”, lugar de
felicidade, mais limpo, mais bonito que qualquer outro lugar do cosmos.
Lugar de luz eterna e de remédios infalíveis, fonte de toda sabedoria que
começou e fez o universo.
Durante sua aprendizagem, o pajé deve alcançar um lugar próximo desse
nível onde ele, tal qual Ñapirikoli, pode mostrar seu poder de criar tudo o
que existe no mundo em seu pensamento.
Mitologia
Os Três Irmãos
Os Nhãpirikunai, que nasceram de um osso, eram três irmãos:
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●

●

●

Ñapirikuli (ou Inapirikuri, ou Yapirikuri) tem seu nome
signi cando “todo de osso, portanto sem carne”. Os ossos são
cobertos diretamente pela pele, sendo a carne uma coisa
desnecessária. Só o espírito tem valor e importância. Este é o
Deus supremo da religião Baniwa.
Dzulíferi (ou Dzooli) é o grande pajé ancestral mítico, é ele quem
possui o conhecimento sobre as plantas medicinais e os cânticos
necessários para manter a futura humanidade pura, curar as
doenças e afastar os maus espíritos.
Eeri (ou Eri ou Kuwaikaniri ou Mawirikuli), o irmão menor, é
capaz de causar doenças e morte, e possui os poderosos “sopros”
Hiwiathi (o mal).

Aos cuidados secretos da avó, eles cresceram se transformando em
pica-paus e em outras espécies de animais. Assim, permaneceram com
habilidades de metamorfose, que usavam para melhor alcançar seus
objetivos.
O Imaginador, o Modelador e o Executor
Ñapirikuli, Dzooli e Eeri tinham três personalidades complementares.
Ñapirikuli era imaginador, pensava em criar as coisas do mundo para as
deixar para nós. Já a personalidade de Dzooli era de dizer como devia ser
feito. Eeri era o executor, ou seja, quem fazia as idéias de seus irmãos
acontecerem na prática.
Sentados juntos, eles faziam cigarros e fumavam. Daí, começavam a
imaginar como seria o mundo e o que ainda precisava ser feito. O cigarro
ia passando pelas mãos de cada um, começando pelas mãos de Ñapirikuli,
que era quem acendia o cigarro e soprava a primeira fumaça no meio dos
irmãos.
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Os três irmãos planejavam um caminho de vingança contra Enúmhere e
seus guerreiros, por estes terem massacrado seus parentes. Durante
milênios, travaram uma grande luta contra todos os guerreiros de
Enúmhere, e ao longo da guerra Ñapirikuli fez muitos inimigos, entre
eles a tribo dos trovões Eenunai, e a tribo das serpentes-peixes, che ada
por Omawali. O “Chefe dos Trovões”, Dzauikwapa—nome dado devido
a seu poder nos combates—se tornou seu principal arqui-inimigo
durante as batalhas.
Os Trovões Eenunai
Os Trovões, no mundo primordial, eram os Eenunai, as tribos que
habitavam as árvores, além de donos do veneno. Eles representam o
veneno e a feitiçaria, consideradas as principais causas da morte humana
no mundo. Hoje, teriam se transformado nas várias espécies de animais
arborícolas—preguiça, macaco, etc.
Aos poucos, os irmãos reconquistaram os reinos que pertenceram aos
seus antepassados e estabeleceram uma nova ordem. Porém, para alcançar
seu objetivo, precisavam de uma força superior à sua condição de seres
encarnados no mundo físico. Essa força consistia em aprender a fazer
trovões e conseguir Malikai, poder mágico ou poder xamânico. Para isso,
seu primeiro desa o foi encontrar a árvore onde estava Kamathawa, O
Gavião, o grande pajé ancestral.
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Surgem os Humanos
O caminho que os três irmãos percorreram os fez chegar em Uapui, uma
cachoeira no rio Içana. Ñapirikuli disse-lhes: “Estou sentindo que aqui há
seres humanos! Rápido! Façam um buraco!”. Os outros dois zeram na
terra buracos de grande profundidade, até que encontraram os homens.
Eeri pegou um deles pela mão e puxou-o para fora, vindo atrás deles uma
multidão de homens. Dzooli zera o mesmo. Ñapirikuli ia-os contando,
até que nalmente disse: “Basta! Fechem novamente o buraco”. Os
homens estavam todos em la. Ñapirikuli disse aos irmãos: “Você são os
chefes de toda essa gente, por o terem tirado da terra”.
Dzooli e Eeri zeram dessas duas tribos importantes aliados na guerra em
que travavam. Os Hohodene foram considerados lhos de Eeri, e são
conhecidos como fortes guerreiros, denominados como Caciques. Já os
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Walipere-Dakenai, considerados lhos de Dzooli, são o grupo de chefes
místicos, ou seja, dominam o conhecimento da pajelança.
Ñapirikuli Cria os Nascimentos
Ñapirikuli estava comendo uma pequena fruta de matiti que tinha três
folhas. Ele passou as três folhas pelo rosto para limpar-se e depois colocou
as folhas sobre um jirau. Em seguida, fez fogo para assar a carne que havia
caçado. Sua tia Amaru, ao passar pelo local, perguntou o que ele havia
colocado no jirau. Ele disse que não era nada e não lhe mostrou as folhas.
Amaru, escondida, pegou as folhas contendo seiva e o suor de Ñapirikuli
e as passou sobre o rosto para limpar-se. Na noite seguinte, ela teve um
sonho: ela viu que Ñapirikuli estava deitado sobre ela. Em uma noite
posterior, ela teve o mesmo sonho, e também foi assim na terceira noite.
Depois de três ou quatro dias, percebeu que estava grávida. Um mês mais
tarde percebeu-se que a criança estava para nascer.
Amaru não tinha vagina. Então Ñapirikuli saiu para pescar corn ela. Ele
apanhou um peixe de 20 cm de comprimento, denominado
Jacunda-Piranga. Ele segurou o peixe com a mão e disse à tia, que estava
sentada na canoa, que abrisse as pernas. O peixe abriu-lhe um orifício no
corpo, um caminho para a criança nascer.
Nasce o Sol
Ñapirikuli e sua tia Amaru foram pais de Kowai, o deus do Sol, que
nasceu contendo pura luz e calor. Seu nascimento se deu em condições
adversas, pois Ñapirikuli, não querendo ter um lho, benzeu um cigarro
que di cultou o nascimento da criança e causou as dores do parto na mãe
dela e nas futuras mães da humanidade.
Quando Amaru deu à luz, Ñapirikuli viu que o lho era um ser terrível, e
o escondeu na água. Amaru, que havia desmaiado de dor, voltou à
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consciência, perguntou pelo lho, e Ñapirikuli, pegando o “lugar de
assento” de Kowai (a placenta) respondeu: “Está aqui o seu lho”. A mãe
não acreditou, achou que Ñapirikuli havia escondido o lho. Ela pegou a
placenta e viu que não tinha olhos nem boca, e que o pedaço do o do
umbigo de Kowai ainda estava sangrando.
Ela disse: “Esse não é o meu lho”. E Ñapirikuli respondeu que sim, que
era o lho dela, que ela havia desmaiado para não ver o parto, porque o
lho era diferente. Amaru, então, o mandou jogar no rio, e Ñapirikuli
concordou. Assim que Ñapirikuli jogou a placenta no rio, ela se
transformou em uma arraia (yamaro). Ambos viram que as novas
gerações haveriam de supor que se tratasse de um animal comestível, mas
não, este seria um animal sem espinha, mas com ferrão e veneno.

35

Kowai, o Deus Sol
Kowai, o Sol, nasce para estabelecer a sociabilidade entre os mais velhos e
os jovens, entre homens e mulheres. Nascido de um infortúnio, lho de
Ñapirikuli e Amaru, foi destinado ao isolamento por seu pai no dia em
que nasceu, cresceu longe das vistas da mãe e subiu aos céus, tornando-se
uma criatura imensa, de aspecto monstruoso.
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Tem como característica principal a ambiguidade. É um ser dúbio que
comporta traços tanto positivos quanto negativos. Desperta medo e
respeito, repulsa e adoração, amor e ódio. Ele permanece re etido nos
seres que criou e no saber compartilhado com seus a ns. É o duplo de seu
pai, Ñapirikuli, o Imaginador. Diferentemente dele, porém, o seu
domínio sobre o outro se dá no campo da sociabilidade, e seus
conhecimentos serão fundamentais para a humanidade.
Dele provém o conhecimento transmitido de geração a geração através da
música. Seus sons, no mundo Baniwa, têm o “poder de curar” não só os
males do corpo, mas também os comportamentos indesejáveis ao bem da
coletividade. Nos mitos dos Tariana, povo aruak-falante, Koe ou Kowai
(em Hohodene) foi criado por Enu—o Trovão. Daí sua natureza
poderosa de “abrir” o mundo, criar a humanidade, pois o trovão é o som
mais poderoso do céu. O Sol Kowai circula tanto no mundo espiritual
quanto no visível.
Kowai Cria a Sociedade
Depois de ser exilado, Kowai voltou como um ser muito sábio possuindo
agora o corpo de um macaco, mas a cabeça, as mãos e os pés de um ser
humano. Kowai era o dono primordial dos saberes ligados ao ritual de
iniciação masculina, às rezas, remédios e venenos, à doença e à cura, à
reprodução e à destruição da sociedade. Ele fazia a junção entre natureza e
cultura, entre violência, canibalismo, assassinato e comportamentos
socialmente bené cos que garantem a reprodução do mundo Baniwa.
Dzooli recebeu de Kowai, seu sobrinho, o conhecimento sobre as plantas
medicinais e a capacidade de criar os cânticos terapêuticos necessários
para manter o povo puro, curar as doenças e afastar os maus espíritos.
Assim, sua descendência tinha em mãos o poder de curar, de fazer o bem.
Já Eeri, enganado por Kowai, aprendeu os procedimentos necessários
para causar doenças e morte, os “sopros” Hiwiathi, o mal. O povo de Eeri
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ganharia expressão posteriormente, quando Nãpirikuli e Kowai não
estavam mais no mundo Baniwa. Constituem os aspectos de uma
sabedoria que precisa ser compreendida e controlada.
Kowai Cria os Animais
Três irmãos, lhos de Dzooli, receberam de Kowai os primeiros ritos de
iniciação pubertária, que incluíam períodos de jejum. Somente um dos
iniciandos conseguiu cumprir a abstinência alimentar exigida até o m, o
que provocou a fúria de Kowai, o fazendo se transformar num ser
monstruoso e deformado, de tamanho gigantesco, sem possuir noção de
civilidade, tomando características totalmente selvagens e passando a
devorar os desobedientes.
Após devorar os lhos de Dzooli, Kowai se acalmou, tomando a forma de
um homem, cujo corpo era cheio de buracos pelos quais emitia zumbidos
e cânticos que criaram todas as espécies de animais. Cada parte de seu
corpo emitiu um som, compreendendo todos os elementos do mundo.
Quando todas as partes de seu corpo cantaram ao mesmo tempo,
produziu-se o poderoso som que formou o mundo como é hoje, com
orestas, rios, várias espécies de animais, pássaros, peixes e o homem.
Alguns Alimentos se Tornam Proibidos
Kowai quis colher frutas e pediu aos seus três meninos aprendizes para
irem com ele, com a condição de que eles não deviam comer nada. Kowai
subiu em uma árvore de uacu e com uma vara derrubou as frutas. Os três
meninos recolhiam as frutas e abriam-nas para retirar o caroço. Dois dos
meninos disseram: “Não podemos mais aguentar, temos fome”, e foram
ao rio para pescar. O terceiro cou debaixo da árvore. Usando um inseto
em uma corda, conseguiram pegar dois peixes, que assaram no fogo.
Kowai, que ainda estava em cima da árvore, percebeu o que os meninos
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haviam feito e começou a zunir, irritado. Começou, então, uma
tempestade, provocada por sua fúria.
Os meninos procuraram então proteção contra a tempestade. Viram
diante de si uma grande árvore na qual havia um enorme buraco, onde se
esconderam. Porém, esta árvore grande com o buraco, era, de fato, a ânus
de Kowai. Este fechou-se, e os meninos caram presos na sua barriga.
Como consequência da desobediência dos jovens, Kowai, que estava
benzendo os alimentos nesta época, decidiu não concluir o benzimento
da pimenta, mantendo sua essência impura. Assim, em alguns casos de
doença, há restrição de alimentos, dentre os quais a pimenta e os peixes,
pelo doente e sua família.
Os Homens se Tornam Mortais
Ñapirikuli percebeu que começou a chover, e estendeu a mão para
recolher a água da chuva, mas recolheu sangue. Ele pensou então: “Kowai
devorou os meninos, e deve estar chegando em casa”. Ñapirikuli mandou
colocar no pátio diante da casa quatro cestos. Kowai, de barriga cheia,
chegou ao pátio e vomitou o que tinha comido. Os três meninos caíram
nos três primeiros cestos. No quarto cesto caíram as frutas.
Ñapirikuli estava indignado por tudo o que acontecera. Mandou enterrar
os três meninos e distribuiu as frutas. Ele disse a Dzooli e Eeri:
“Devemos matar Kowai! Ele é capaz de matar todos os homens. A mim
ele não pode devorar, mas a vocês todos ele pode devorar”.
Então, enviou um macaco acutipuru para dar a Kowai o recado de que
queriam vê-lo. Após uma noite, Kowai apareceu perante eles. Dzooli e
Eeri, que já haviam acendido a fogueira, cercaram Kowai e o seguraram.
Ñapirikuli, sabendo da única fraqueza de seu lho, fez canto e dança
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sagrada para que ele casse imóvel e fraco, e o embebedou com bebida
mágica.
Antes de adormecer com o efeito da bebida, Kowai disse: “Eu sei de tudo,
mas a mim vocês nada podem fazer! Sou imortal! Eu voltarei à abóbora
do rmamento. Minha língua e meu espírito não podem morrer. Eles
retornarão ao rmamento, minha casa, e a partir de agora todos os
homens devem morrer! Se você não me matasse, eles poderiam ir para o
rmamento quando estivessem cansados e velhos, sem morrerem”.
Surgem o Sol e a Sombra
Mesmo amaldiçoando os seres humanos, Kowai foi lançado ao fogo e,
quando a barriga dele explodiu, ouviu-se um barulho. O espírito de
Kowai foi para o alto dos céus onde já era sua moradia. Ñapirikuli cou
ainda mais um mês naquele local, e em seguida procurou Kowai para ver
onde ele estava. Quando viu seu corpo bonito repleto de luz, regressou à
Terra.
Na fumaça do corpo queimado de Kowai e em suas cinzas caram todas
as doenças. Kowai passa a ser descrito espiritualmente como
Wamundana, uma sombra que, como o abraço forte da preguiça, entra
nas almas dos doentes, sufocando-as caso nenhuma ação seja tomada.
Porém, o pajé tem o poder de recuperar a alma e a devolver ao seu dono.
Além disso, no local onde Kowai foi queimado, restou o seu veneno,
Kurumále, que passou a ser protegido por Eeri. Os Eenunai (tribo do
trovão) roubaram o veneno, e ao tentar recuperá-lo Eeri não resistiu e
morreu. Na aldeia, tentou-se fazer um processo de reversão de sua morte,
mas esta tentativa foi em vão.
As Flautas Kowai
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Ñapirikuli começou a sonhar com Kowai, dias depois de tê-lo matado.
Em um sonho, Kowai disse: “Vá ao local onde morri, veja onde era o meu
umbigo, e espalhe o que sobrou dele”. A intenção, porém, era matar
Ñapirikuli e, quando ele mexeu no umbigo de Kowai, este tornou-se
veneno. Mas Ñapirikuli não morreu, e no lugar do umbigo nasceu uma
palmeira, chamada paxiúba (póopa). Era uma planta que chegava ao céu,
e Ñapirikuli viu que era muito bela. À noite, sonhou novamente com
Kowai, que disse que zesse autas, segundo algumas medidas especí cas.
Ñapirikuli chamou animais para ajudá-lo. Uma rã mediu todos os
segmentos até o céu, marcando as medidas que Kowai descreveu,
enquanto o besouro takairu cortava os pedaços.
Ñapirikuli sonhou novamente, e Kowai lhe mostrou como guardar as
autas na água. Depois disso, Ñapirikuli sentou-se e observou todas as
autas, montadas aos pares. Naqueles tempos, o mundo era pequeno.
Ñapirikuli, incansavelmente, soprou as autas, e o mundo se estendeu até
alcançar o tamanho que tem hoje.
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5. Kaiowá
Segundo o site PIB Socioambiental, os “guarani-kaiowa, como são
conhecidos na literatura antropológica brasileira, de bom grado, como
informa Cadogan (1959), aceitariam a designação de paĩ, título
empregado pelos deuses habitantes do paraíso ao dirigir-lhes a palavra,
mas o nome que melhor lhes corresponde é o de tavyterã ou
paĩ-tavyterã,que signi ca “habitante do povo [aldeia] da verdadeira terra
futura “ (távy-yvy-ete-rã). Os ñandeva referem-se a estes paĩ-kaiowa como
tembekuára (orifício labial) por seu costume de perfurar o lábio inferior
dos homens jovens onde se insere pequeno bodoque de resina em
cerimônia de iniciação.
O nome Kaiowa deve decorrer do termo KA’A O GUA, ou seja, os que
pertencem à oresta alta, densa, o que é indicado pelo su xo “o”
(grande), referindo-se aos atuais Guarani-Kaiowa ou paĩ-tavyterã.
Haveria, desta forma, uma diferenciação em relação ao termo KA’A
GUA, os que são da oresta sem, necessariamente, que seja densa ou alta,
categoria em que se incluiriam os atuais Guarani-Mbya”.
Cosmogonia
Antes do princípio do universo, quando tudo era o nada, Nhamandu era
o único. De Nhamandu, surgiu misteriosamente a Jasuká (névoa, chuva
ou água primordial). Ela era a fonte divina da vida, a vida principiante, a
geradora da existência, da suprema existência, do início de tudo.
Em meio à Jasuká, se criou, se fez, por si próprio, Nhandê Ramõi Eté
Jusu Papa Tenondé (Nosso Avô Eterno, Grande Falante Primeiro). E o
tempo se inicia. Enquanto ainda crescia, da Jasuká mesmo se
amamentou, em seus seios, que adquiriram o formato de uma or.
Nhandê Ramõi, o Ser supremo, quando já consciente de seus atos, se viu
através do Caos, através de Nhamandu, como Urukure’a (coruja
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primordial). Ao voar pelo vazio do Caos, pelo vazio do nada, que era O
Nhamandu, fez surgir toda a extensão do universo, trazendo a escuridão e
o vento primordial.
Em cima da cabeça divina de Nhandê Ramõi existem ores, existem
plumas que formam um Jegwaká (cocar, diadema). Entre as ores e por
entre as plumas o deus supremo se expressa como Maino (colibri
primordial), a primeira alma, o primeiro espírito.
O colibri se ergue num vôo para se alimentar da essência de Nhande
Ramõi, que era a si próprio, viajando para dentro de si mesmo
percorrendo três caminhos, encontrando três dimensões dentro de outras
três. E a vida se manifestava. O primeiro fundamento da vida que se
expressa é Parudá ou Rudá, O Deus do Amor.
Ao voltar-se para fora de si, ainda como Maino, Nhandê Ramõi se
explode divinamente (o Big Bang), e Nhamandu começa a ser preenchido
com in nitos fenômenos, que faziam parte de si mesmo. O Universo
então estava criado.
Cosmologia
Do centro do Jegwaká de Nhandê Ramõi, se levanta, criando-se por si só,
Nhandê Jari (Nossa Avó), que passou a possuir a função de organizar os
elementos que iam sendo criados por Ramõi. Envolvendo a Jasuká com
um pedaço de si, Nhandê Ramõi fez sete camadas de yva (céus),
colocando em cada uma delas uma legião de seres divinos.
A Yvakua (portão celeste) é a abertura que tem que ser transposta para se
entrar no paraíso, e está vigiada pelos Gwyraju akayutã (pássaros divinos,
papagaios que pronunciam a chega das almas dos mortos). Nhandê
Ramõi construiu em seguida a Arapopy, local em que as almas devem
passar por provações, difíceis provas para provar o seu valor de ida para o
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céu. Essas provas se passavam num lugar chamado Piragwái, que caria
dentro de Arapopy. Nhandê Ramõi fez também uma rodela de terra
plana, que para não ser engolfada pelos sete céus foi apoiada por kurusu
(cruz) em seu centro. Abaixo dela, ca a yva pytümby (casa da escuridão).
Nhandê Ramõi fez quatro Pindó Marangatu (palmeira santa, cuja cor
azul representa a força divina celeste e a eternidade). Essas quatro
palmeiras foram colocadas nos quatro pontos cardeais, gerando seres
cuidadores para cada um desses cantos.
No norte estaria Jakaira, a divindade que gera neblina e fumaça. Na
nascente caria Karaí, Senhor do fogo sagrado, divindade da luz. No
poente estaria Tupã, Senhor dos trovões e das tempestades, Senhor das
sete águas. E no Sul, a força além do universo, o próprio Nhamandu,
estaria localizado. Nhandê Ramõi fez também uma quinta palmeira no
centro, junto à kurusu, para assegurar o rmamento. O tempo foi
alterado por Tupã, e os quatro deuses das estações do ano foram criados.
Eram eles Ara Yama (divindade do inverno), Ara Poty (divindade da
primavera), Ara Kuara Sy Puku (divindade do verão) e Ara Pyau
Nhemonkandire (divindade do outono).
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Muitas outras coisas como as estrelas, os arco-íris e as nuvens (era o
próprio Tupã as quem empurrava pelo céu) passaram a existir, cada qual
possuindo suas histórias de criação. Após tudo isso, a sétima camada de
céu foi tingida pela primeira noite. Essa era a Yva Tenondé (terra
primeira), que também podia ser chamado de Yva Araguyje (Terra do
tempo-espaço perfeito) e Yva Marãne’y (Terra sem males). Era
inicialmente uma terra sem malícia e sem perigos.
Mitologia
Os Animais Primordiais
Com um sopro de vida (o ar originário), Nhandê Ramõi fez nascer os
primeiros seres que iniciaram a povoação na terra. Mboi era a Serpente
Originária, aquela que representa a sujeira e o perigo de morte. Yrypa, a
Cigarra Originária, a primeira habitante da terra sagrada. Yamay, o Girino
Originário, Dono das águas, que iniciou o mundo aquático. Tuku foi o
Gafanhoto Originário, que fez as savanas, e Inambu o Perdiz Originário
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que primeiro habitou-as. Foi o Tatu Originário quem perfurou a terra,
criando o mundo subterrâneo. Jagwareté era a Onça Original, e no
princípio do mundo eram as onças as protagonistas, antes dos seres
humanos serem criados. Todos eles eram inicialmente humanoides.
Assim, no mundo criado por Nhandê Ramõi, existem 10 reinos (7 céus,
purgatório, inferno e o mundo), 10 planos intermediários, que podem ter
ligações entre si, como um conjunto único formado a partir de Jasuká.
O primeiro casal da primeira geração que povoou o mundo era composto
por Xiru Yryvera (brilho das águas) e Ha’i (Mãe). O casal teve três lhas:
Hachã Rusu (Irmã Mais Velha), Hachã Mirĩ (Irmã Mais Nova) e Hachã
Mirĩ Pahagwe (Irmã do Meio). A lha mais velha do casal se casou com
Jakaira Gwasu, o Grande Jakairá, com quem teve duas lhas: Hachã
Rusu, a mais velha, e Hachã Mirĩ, a menor.
Naquela época, não existia ainda a terra. Os dois casais e suas famílias
viviam em lugares diferentes, utuando no ar. Então, Jakaira Gwasu
tentou criar a futura terra. No lugar onde vivia com a sua família, Jakaira
Gwasu pegou na sua mão um pouco de pó da terra, o soprou e a futura
terra começou a se esticar. Para viver sobre ela, ele a esticou, para ter um
lugar onde pôr seus pés, e tentou fazer a terra. Mas a futura terra não era
totalmente rme, era uma camada muito ninha e fofa.
Então ele misturou pedra com a terra, pisou novamente sobre a futura
terra e percebeu que ela ainda não estava bem dura e rme. Então
colocou no meio da futura terra um pouco de terra roxa e encimou
quatro camadas. Depois de esticar esta nova massa, ele pisou novamente
sobre a futura terra e percebeu, com os demais Seres que tinham ido
observar sua criação, que a futura terra já estava bem dura e rme.
O Sol e a Lua

46

Depois de a terra ter sido esticada, chegaram ao grande Kandire os
gêmeos futuro Sol e futura Lua, para levantar as futuras árvores e os
futuros bosques. No corpo das árvores, eles penduraram todo tipo de
mel, somente o mel que dá na terra eles não colocaram nas árvores,
deixaram-no pelo chão.
Então os seres chamados Mba’ejára Tetirõ quiseram se tornar o futuro
Sol, a futura Lua, a futura Estrela d’alva, a futura Plêiade. Eles, porém,
não conseguiram acertar a forma correta, e se transformaram em todo
tipo de coisas estranhas. Então disse o grande Verandyju para o futuro
verdadeiro Sol e a futura verdadeira Lua: “Por que não participam do
concurso?”. Ele já sabia que eles estavam destinados a isso.
Prontamente eles voltaram do lugar onde estavam pescando. Vieram com
seu Jasuká (transportados na sua própria luz, no seu próprio veículo).
Participaram do concurso e se tornaram o Sol e a Lua. Um ilumina de dia
e outro de noite.
Dilúvio
Jakaira Gwasu estava cantando com seu lho, porém estava preocupado
com o anúncio do dilúvio. Yryvera (dono das águas) havia lhe feito uma
profecia prevendo esta catástrofe, e lhe informando que isto foi decidido
pelos Deuses logo após o primeiro pecado da humanidade ter surgido na
terra, vindo de sua própria família. Os familiares do grande Jakaira
estavam nesse momento fazendo uma grande canoa para se salvarem do
dilúvio.
Um dos netos de Jakaira lhe confessou o tal pecado, a rmando ter se
deitado com sua tia. Ela iria ter um lho seu e, preocupado, perguntou:
“como vamos cuidar dela?”. O grande Jakaira respondeu para seu neto
que sua tia caria debaixo de uma grande panela, fora do barco. Ali ela
cou para cuidar da água e dos animais aquáticos, por isso ela se chama
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Jari Rysapy, uma Jari toda molhada, cheia de orvalho. Essa panela se
transformou em uma casa grande Kaiowá, também chamada Ogusu.
Quando a canoa estava pronta, todos entraram na grande canoa. Quando
seus familiares e todos os animais já estavam lá, o grande Jakaira foi olhar
se as águas que já estavam chegando numa grande e aterrorizante onda. A
canoa começou a se mover a se erguer conforme as águas cresciam de
volume. Quando a canoa chegou no topo de um pé de jataí, os familiares
de Jakaira a amarraram lá.
O lugar onde brotam as folhas do jataí se transformou numa grande casa
Kaiowá para os familiares de Jakaira. Ali todos viveram por quatro anos,
período em que o dilúvio cobriu as terras com gigantescos volumes de
água.
Yara, a Segunda Sereia
Quando não entrou na canoa durante o dilúvio, a lha mais velha de
Jakaira Gwasu e Ha’i se transformou em Jari Rysapy, a primeira sereia,
que é a protetora dos animais aquáticos. Quando ela foi colocada debaixo
da panela de barro, seu pai e sua mãe deixaram milho, batata, moranga,
cana-doce, abóbora e mandioca para ela se alimentar. Estes alimentos se
tornaram comidas típicas do povo kaiowá.
Sua irmã mais nova foi chamada de Jari Ro’ysã. Ela também foi destinada
para ser protetora dos seres aquáticos. Jari Ro’ysã tinha se casado
secretamente com uma Anta, mas fazia diariamente suas obrigações
diárias, seguindo um comportamento normal. Na hora do almoço e da
janta, ela ia para a mata e tocava com uma madeira o pé da palmeira. Esta
soava como um tambor e com isso Jari Ro’ysã chamava a anta para lhe
dar de comer. Para Jari Ro’ysã, a Anta aparecia como um homem, mas ele
era na verdade o Ancestral das antas, um dos primeiros seres a viver no
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mundo, e considerado por alguns como um demônio. Ele a tinha
seduzido e ela estava apaixonada.
A mãe começou a car descon ada com as idas da lha para a mata,
porque ela ia sempre no mesmo horário. O irmão de Jari Ro’ysã escutou
a conversa entre seus pais e não achou nada bom o que sua irmã estava
fazendo. Certo dia, o irmão de Jari Ro’ysã achou a trilha que ela seguia
todos os dias na hora do almoço e da janta. Encontrou também a madeira
com a qual ela tocava o tronco da palmeira para chamar seu amado. Então
ele tocou o tronco da palmeira como um tambor e, em poucos minutos,
apareceu a Anta, que foi morta por ele com o Yvyra Para, o porrete longo
feito de galho de árvore e enfeitado com urucum.
Jari Ro’ysã, que não sabia nada do que tinha acontecido, estava na roça
colhendo milho e batata para o amado. Quando trouxe os alimentos para
casa, os lavou, socou o milho para fazer kagwĩ e assou a batata. Depois de
tudo pronto, ela se dirigiu para a mata levando a comida. Chegando lá,
pegou o tambor e começou a tocar, mas a Anta não apareceu. Ela tocou
insistentemente o tambor, mas o amado não veio. Nesse momento, ela
sentiu pingar uma gota de sangue no seu rosto. Quando levantou os
olhos, viu uma genitália masculina pendurada no galho da árvore. Ela
reconheceu que era a genitália de seu amado.
Ao saber da morte de seu amado, Jari Ro’ysã levantou-se, pegou em
silêncio o Kambuchi Vete, o cântaro verdadeiro de cerâmica Kaiowá, e
avisou sua mãe que iria pegar água. A mãe descon ou da atitude da lha e
mandou que sua irmã mais nova a acompanhasse.
Chegando à lagoa, Jari Ro’ysã convidou sua irmã para entrar na água. Ela
entrou, mas tinha frio e logo quis voltar para casa. Jari Ro’ysã, contudo,
não queria mais sair da água. A irmã saiu em disparada e foi avisar à mãe,
pois pressentia a tragédia que iria acontecer.
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Jari Ro’ysã se divertia na água, dizendo para a água que queria se
transformar num ser aquático. E a água lentamente foi subindo,
aceitando o desejo da moça.
Na manhã seguinte, Yryvera, ao saber do ocorrido, decidiu ir até onde
estava sua lha para dizer que ela podia viver para sempre nas águas.
Então, ela se tornou a segunda dona-protetora das águas, YJára (Y ou
I—Água , Iara, Jari ou Jara—Dona ou senhora).
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6. Magia Indígena
Neste capítulo serão apresentadas algumas técnicas de magia utilizadas
por povos indígenas. As descrições seguem um caráter geral focado nos
instrumentos ou conceitos, e a elaboração de rituais utilizando cada um
deles deve ser de nida por cada magista após um estudo mais
aprofundado da cultura da qual fazem parte.
Magia com Mandalas
Os três mundos da Cosmologia Tupy podem ser representados, de
dentro para fora, na Mandala (Korá). Cada elemento desta mandala pode
ser representado por um tipo de objeto, de acordo com seus aspectos.
Segundo Débora Dalsasso, a mandala pode ser feita em um altar ou no
chão, e podem ser utilizados os seguintes elementos:
●
●
●
●
●

Jakairá (Sagrado poder do Ar—direção Norte: sol no alto):
incenso, ametista (pedra que fortalece a Mente superior) e penas;
Karaí (Sagrado poder do Fogo—direção Leste: nascer do sol):
imagem do Sol, citrino(pedra que tem a energia do Sol);
Iacy (Sagrado poder da Água—direção Sul: não tem sol): or,
água, apo lita (pedra que tem água no seu interior. Voz interior);
Tupãcy (Sagrado poder da Terra—direção Oeste: pôr do sol):
quartzo rosa (pedra do amor) e um pouco de terra fértil;
Centro (O Pai Céu, a Mãe Terra e o Grande Som): vela ou cristal
irradiador.

Segundo o autor Kaká Werá, o mundo da Modelagem possui quatro
Senhores da Forma, que são as entidades que comandam os quatro
elementos. Em tupi-guarani, são chamados Nhandejara. Essas quatro
entidades ocupam quatro portais na Cosmovisão Tupy, chamados de
“quatro direções”. São elas denominadas:
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●
●
●
●

Karai-ru-etê—situado no oriente (Fogo);
Yacy-ru-etê—situado na direção do cruzeiro do sul (Água);
Tupancy-ru-etê—situado no poente (Terra);
Jakairá-ru-etê—situado na direção das três-marias (Ar).

Já o “Grande Centro Luminoso”, ou fonte emanadora permanente da
vida, desdobra-se em sete ou oito “tons” de expressão, simbolicamente
representados pelo arco-íris que se expande de sua “Clara Luz”. Estes sete
aspectos da mesma Consciência Divina formam um panteão de
divindades irradiadoras de determinadas qualidades, que são:
●
●
●
●
●
●
●
●

Kuaracy—aspecto da claríssima luz da emanação;
Tupã—aspecto do som criador, ou vibração, da emanação;
Nhamandú—aspecto da respiração silenciosa e do ritmo da
emanação;
Jakairá—aspecto que sopra a emanação;
Karai —aspecto que transforma a emanação em centelha;
Yacy—aspecto que transforma a emanação em substância;
Tupancy—aspecto que transforma/ transmuta a emanação;
Nhandecy—aspecto que gesta e materializa a emanação.

Magia com Máscaras
No princípio dos tempos, os inimigos dos Karajá habitavam o
Oeste do Araguaia, na Bacia do rio Pau d’Arco. Eles tinham
duas máscaras de tamanduás, chamadas máscaras Bo, que
eram ritualísticas. As máscaras Bo nunca haviam sido
usadas, pois corria a notícia de que vieram do fundo do rio,
onde coisas estranhas aconteciam. Certa vez, um homem
vestiu uma das máscaras Bo, começou a dançar entoando um
cântico simbólico, e chamou por seu Kram (irmão) para que
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ﬁzesse o mesmo que ele. Os dois dançaram durante o dia e a
noite inteira.
Quando ﬁnalmente quiseram se despir das máscaras, os
cordões sobre a cabeça tinham-lhes crescido crânios a dentro,
saindo pelas narinas. Os cordões da nuca da máscara
saíam—lhes pela boca e os dos ombros haviam penetrado
entre as costelas. Não puderam mais tirar as máscaras.
Os dois irmãos, agindo como se fossem os mesmos animais que
as máscaras Bo representavam, correram até a margem do
rio acompanhados por todo o povo e se jogaram nas águas. Ao
fazerem isso, ambos caminharam nas águas como se fosse
terra ﬁrme. Esse era o poder das máscaras. Embaixo das
águas, todos puderam ouvir um grande barulho, e então os
Karajás saíram do fundo do rio para ver o que estava
acontecendo. Ao se depararem com a cena, socorreram os dois
irmãos e os puxaram para baixo, onde moravam. Essa foi a
primeira vez que os Karajá foram vistos fora das águas.
As máscaras Bo são um instrumento ritualístico que permitiria ao
sacerdote se transformar no próprio animal à qual se referem. O principal
animal evocado durante esta prática é o Tamanduá primordial, com
poderes antigos e poderosos (inclusive o de andar sobre as águas).
Porém, estas máscaras só podem ser utilizadas por sacerdotes treinados,
uma vez que teriam o poder de se entrelaçar com a cabeça do usuário, sem
poderem ser removidas. Caso isso acontecesse, a pessoa se transformaria
eternamente naquele animal.
Magia com Flautas
Dentre os rituais dos Baniwá, pode ser citado o toque das autas Kowai,
que teriam sido as autas responsáveis pela expansão do Universo, no
53

início dos tempos. As autas Kowai não são instrumentos comuns, como
tantos outros que os Baniwa possuem, pois o toque de cada auta
reencena a criação daquele aspecto (mineral, vegetal, animal, energia) na
natureza primordial.
Nenhuma mulher ou jovem não iniciados podem ver uma auta Kowai, e
por isso os instrumentos devem ser confeccionados e preparados longe
das comunidades, embrulhados caprichosamente e guardados no rio, em
locais distantes dos acessos comuns, longe dos caminhos cotidianos.
Quando tocados, exigem que as mulheres permaneçam em ambientes
restritos.
Magia com Trançados
Na mitologia Kaiowá, os céus foram trançados pela Avó Cósmica, cada
um deles tendo alguns aspectos espirituais dentro de si, e portanto
precisando de uma trama especí ca. As tramas em palha e sua confecção
são entendidas como uma atividade tradicional e até mesmo mágica por
conta dos aspectos mitológicos relacionados a cada desenho.
Sendo assim, conhecendo a fundo cada vertente e etnia com a qual se
deseja trabalhar, preferencialmente em contato com representantes dessa
etnia, é possível desenvolver rituais utilizando desenhos e trançamento de
palhas para trazer os aspectos desejados.
Necromancia
Os Munduruku e os Jivaro preparavam as cabeças de seus inimigos por meio
da imersão em óleos vegetais com urucum, e então passando-as pela fumaça
de diversas ervas. As cabeças manteriam, assim, alguns poderes mágicos
durante cerca de cinco anos, não só representando a vitória sobre o inimigo
mas também atraindo aspectos positivos para a aldeia.
Após a decapitação, as cabeças eram “convertidas” em cabeças aliadas
adicionando-se tatuagens e adornos típicos da própria tribo. Já entre os
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índios Jivaro, do Equador, os orifícios eram fechados para manter a alma
aprisionada no troféu por mais tempo. Os guerreiros mais jovens treinavam a
técnica em cabeças de animais, antes de usarem cabeças humanas para o
preparo dos troféus.

Astrologia
O estudo dos astros já era realizado pelos índios nativos do Brasil muito
antes da chegada dos portugueses ao nosso território. Dentre os
conjuntos de constelações mais bem documentados em trabalhos
acadêmicos antes que as populações fossem dizimadas, se encontra o que
era usado pelos índios Tukano.
Cada signo regia um momento da natureza ao passar pelo céu, indicando
que havia chegado um momento importante na vida da aldeia:
- Jararaca, de outubro a dezembro, marca o início do verão e também o
ano novo; é época de parcimônia na pesca
- Tatu, de dezembro a janeiro, é a seca, não se pode navegar em rios
estreitos, e é ideal para queimar o pasto, preparando o solo para a
agricultura
- Jacundá, fevereiro, é marcado pelo início da proliferação de peixes e
plantação para aproveitar o início das chuvas
- Camarão, fevereiro, traz muitos insetos, frutos maduros, e rãs que
comem os insetos
- Onça Pintada, março a abril, traz as grandes enchentes e a reprodução
dos mamíferos
- Conjunto de Estrelas, abril, vem trazendo tempestades com mais raios e
trovões, assim como revoadas de cupins e formigas
- Jirau de Peixes, maio a junho, caem as folhas das árvores e realizam-se
rituais com tambores e cigarros; neste período também há constelações
menos marcadas como a Lontra, o Jabuti, as Andorinhas e as Folhas
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- Cabo de Enxó, junho a julho, é a época mais fria, quando os cardumes
de peixes migram
- Garça, agosto a setembro, marca a última enchente dos rios e a
movimentação das aves; também marca o nal do ano.
Hierarquia Espiritual
Entre os Apapocuvas-Guaranis, existia uma hierarquia em função dos
dons que cada um dos Pajés tinha recebido dos Deuses. Esta hierarquia
pode ajudar a entender como um Coletivo Mágico poderia ser
estruturado, com base em funções distintas dependendo do nível de
desenvolvimento espiritual. Eles se dividiam em 4 categorias.
- A primeira reúne os que não receberam nenhum cântico ou inspiração,
sendo composta pelos mais jovens, em treinamento.
- A segunda compreende os que receberam um ou mais cânticos dos
Deuses ou de espíritos auxiliares, mas não usam estes cânticos para ns
coletivos.
- Na terceira categoria temos os Pajés propriamente ditos, que possuem
poderes para prever acontecimentos, descobrir os nomes dos recém
nascidos, curar o povo da aldeia e realizar rituais coletivos. São chamados
de Nhanderu (nosso pai) ou Nhandecy (nossa mãe).
- Já na quarta categoria encontram-se os pajés com poderes que se
estendem além da aldeia, responsáveis por representá-la politicamente e
também por conduzir a festa da colheita, chamada Nimongarai.
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7. Medicinas da Floresta
Neste capítulo, serão apresentadas de forma resumida as três principais
formas de administração de medicinas indígenas utilizadas em rituais no
ambiente urbano.
Estas medicinas indígenas (assim como algumas outras) são consideradas
“enteógenos”, palavra que signi ca “gerador do Deus interno” e serve
para designar plantas de poder e outros alteradores de consciência que
promovem o autoconhecimento e aprimoramento de si mesmo.
Cabe ressaltar que é interessante e responsável que cada pessoa aprenda
antes com mais profundidade o que é cada medicina e como se relaciona
individualmente com ela, por isso é aconselhado utilizá-las através de
alguém que já tenha experiência com medicinas da oresta, pelo menos
no início do contato.
Rapé
O rapé é uma medicina amazônica utilizada por diversas etnias, composto
por cinzas de ervas e pó de tabaco. O rapé tradicional é diferente do rapé
encontrado em mercadões, vendidos em latinhas, de coloração bem
escura, que é inalado. Em sua versão original a medicina não é inalada, e
sim soprada em quem a utiliza, podendo ser feita através de um kuripe
em caso de auto-aplicação ou de um tepi, para a aplicação em terceiros.
Suas propriedades energéticas e medicinais podem variar em função das
cascas e plantas utilizadas, porém, seu cerne é a intenção rmada na hora
do sopro, que imanta o pó com aquilo que se necessita. Ele traz
aterramento, insights, clareza, puri cação, equilíbrio e harmonia, sendo
um aliado durante cerimônias de cura, rituais com Ayahuasca e outras
situações que envolvem cura.
Alguns de seus possíveis sintomas, relacionados à limpeza que essa
medicina realiza são a salivação intensa, produção de muco nasal, queda
57

de pressão, vômitos e evacuação, que auxiliam o corpo físico a eliminar
toxinas espirituais, mentais, emocionais e físicas, restabelecendo a
homeostase.
Sananga
A sananga é um colírio indígena feito com o sumo da Tabernaemontana
Sananho, uma planta amazônica. De suas raízes é extraído o colírio, que
tem como princípio ativo a Ibogaína. Ela traz a limpeza dos corpos sutis e
físico, pois limpa os olhos, considerados as janelas da alma, fazendo com
que a visão física e espiritual sejam puri cadas, auxiliando, então, a
enxergar com clareza, além das ilusões que criamos e acreditamos, além de
estimular o desenvolvimento da intuição e da visão espiritual.
Além disso, é utilizada pelos índios antes de irem à caça, e para tratar as
“panemas” - acúmulos de energia estagnada que levam à preguiça,
depressão, moleza e outros sintomas.
Por ser um líquido, a sananga auxilia a puri car as emoções, libertando
sentimentos reprimidos de raiva, rancor, mágoa, remorso ou outras. Seu
uso se dá principalmente entre os índios kaxinawas, porém é também
utilizada por outras etnias, e atualmente no meio branco em rituais de
cura.
Ayahuasca
Conhecida por vários nomes, entre eles Santo Daime, Yage, Vegetal e
Ayahuasca, é um enteógeno amazônico utilizado por diversos povos há
pelo menos 3.500 anos. É uma bebida preparada utilizando duas plantas,
um cipó chamado Banisteriopsis caapi, ou Jagube, que contém o inibidor
da monoamina oxidase (IMAO) e a folha da planta Psychotria viridis, a
Chacrona, que contém o DMT. A junção desses dois elementos faz com
que o organismo consiga processar e sentir os efeitos do DMT ingerido
oralmente. A Dimetiltriptamina, ou DMT, é uma substância produzida
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naturalmente pelo corpo humano; porém, em virtude da ação da
monoamina, ele é degradado e seus efeitos não são sentidos. Quando
ocorre a ingestão da Ayahuasca, o corpo recebe uma dose de IMAO, que
inibirá a produção dessa enzima ao mesmo tempo em que recebe também
uma dose extra de DMT, de onde derivam os efeitos do chá.
Ayahuasca signi ca "Cipó dos Mortos" em Quechua e recebe essa
denominação devido ao seu poder de eliminar gradativamente frações de
nossa estrutura energética e psíquica obsoletas, processo que durante a
força do chá pode ser percebido como uma sensação de quase morte,
além de ser uma chave de acesso ao mundo de nossos mortos internos, ou
seja, aquilo que jaz no subconsciente, desde subpersonalidades até
memórias de outras vidas e tempos.
Seu uso se dá em ambientes religiosos ou espirituais, durante cerimônias
de cura, que assumem características próprias em cada etnia ou contexto
em que é realizada, e em cada um desses contextos o mesmo chá recebe
nomes diferentes. Inicialmente era ingerida apenas pelos povos da
Amazônia, porém ela foi trazida para o meio urbano por Raimundo
Irineu Serra, ou mestre Irineu, um seringueiro que teve contato com os
índios brasileiros e comungou desse chá, quando recebeu de Virgem
Maria a doutrina do Santo Daime, que mescla ayahuasca e preceitos
cristãos, popularizando seu uso no contexto urbano.
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