


A Arte de Contar Histórias

Histórias do Passado e do  
Cotidiano Indígena

Vozes da  
Floresta



PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Dilma Vana Rousseff Linhares

MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Marco Antônio Raupp

DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA– INPA

Adalberto Luis Val



A Arte de Contar Histórias

Histórias do Passado e do  
Cotidiano Indígena

Vozes da  
Floresta

Ana Carla Bruno

 manaus, 2014



Ficha catalogáFica

V977 Vozes da floresta : a arte de contar histórias – histórias do passado e do 
cotidiano indígena / Organização de Ana Carla Bruno. --- 
Manaus : Editora INPA, 2014. 
59 p. : il. color.

ISBN 978-85-211-0120-8

1. Narrativas Indígenas. 2. Línguas Indígenas. 3. Waimiri Atroari.
I. Bruno, Ana Carla. 

CDD 981.1

Copyright © 2014 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

projeto gráFico

Tito Fernandes
Keitiane Guedes 

equipe editora inpa

editores

Mario Cohn-Haft
Isolde Dorothea Kossmann Ferraz

produção editorial

Tito Fernandes
Odinéia Garcia Bezerra
Shirley Ribeiro Cavalcante
Vitor Santos

bolsistas

Ermiro Ribeiro Cavalcante
Keitiane G. de Oliveira
Nadine Cristina Albuquerque
Diogo de Oliveira
Paulo Naranjo da Costa
Tiago Nascimento

Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Av. André Araújo, 2936 – Caixa Postal 478

Cep : 69011-970    Manaus – AM, Brasil

Fax : 55 (92) 3642-3438    Tel: 55 (92) 3643-3223

www.inpa.gov.br  e-mail: editora@inpa.gov.br



APRESENTAÇÃO

O Presente trabalho é resultado do projeto interno 2008/2012 “ Docu-
mentação das Histórias, Línguas e Culturas Indígenas do Estado do Amazonas” 

do INPA (PPI 2008/2012). Nele apresentamos uma discussão sobre a arte de 
narrar e contar histórias - uma atividade presente em diversas sociedades, 
no entanto com maneiras, estilos e recursos estilísticos que diferenciam-se 
em cada grupo. É importante mencionar para o leitor que estas narrativas 
indígenas estão cheias de eventos, episódios e personagens que são trans-
formados e atualizados para explicar o momento presente. Aqui momen-
tos e traços da memória são transmitidos entre as diversas gerações. 

As narrativas apresentadas neste livro podem ser classificadas em duas 
categorias: Tahkome Ikaa ‘história dos antigos, antepassados’ e narrativas 
que descrevem atividades do cotidiano. Elas estão organizadas da seguinte 
forma: na primeira linha versão na língua Waimiri Atroari, na segunda 
linha versão glosada e segmentada morfologicamente e a última linha 
tradução para o Português. A ortografia utilizada nas transcrições das nar-
rativas foi desenvolvida por mim em parceria com os professores Waimiri 
Atroari em 1995, e continua sendo utilizada nas escolas. Os autores das 
narrativas são membros da Comunidade Waimiri Atroari (o especialista 
em canto e histórias da Aldeia Alalaú, Dauna – narrou os textos mitológi-
cos;  E mulheres Waimiri Atroari narraram as histórias do cotidiano du-
rante atividades na escola. Os desenhos foram elaborados por professores e 
alunos Waimiri Atroari. Enfim convidamos você para mergulhar, refletir e 
pensar sobre histórias do passado e do cotidiano indígena.





ORTOGRAFIA WAIMRI ATROARI

Fonemas Símbolos ortográficos
/p/ p
/t/ t
/tS/ tx
/k/ k
/b/ b
/d/ d

/dZ/ dj
/m/ m
/n/ n
// nj
/s/ s
/S/ x

/h/ h
/r/ r
/w/ w

/i/ Também utilizado para  
representar o glide

/i/ i
/e/ e
// y

/a/ a
/u/ u
/o/ o

Vogais longas são  
marcadas como VV aa, yy, ee, oo
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1. INTRODUÇÃO

“Quando  anoitece, todos os Kinja1 deitam nas suas redes e balaçam, 
então os Kinja conversam bastante com seus amigos, contando as 
novidades ou histórias do passado e do presente. Principalmente, 
os velhos profissionais que tem habilidade para contar histórias de 
guerra e do surgimento da vida real. Eles contam histórias para os 
jovens ouvirem, assim é a forma que vivemos na nossa sociedade”  
(Iarymaky Orlando) 

Em muitas comunidades ao redor do mundo, as histórias, as atividades 
e ações realizadas pelos seres humanos são contadas, narradas e não es-
critas. Uma narrativa contada de forma oral difere-se do ato solitário de 
escrever. Contar uma história para uma platéia envolve uma performace 
e trata-se de um ato social dinâmico e altamente complexo. 

Cada povo tem seu estilo, maneira e jeito de contar histórias, por 
exemplo, em Rondônia um grupo chamado Gavião (da família linguística 
Mondé do tronco Tupi) quando um  indivíduo apresenta um relato (que 
pode ser uma história, um mito), ele precisa de um interlocutor que 
repete o que foi falado e faz perguntas – uma forma de diálogo ceremonial; 
Já para os Kuikuro e Kalapalo (grupos indígenas da familia linguística 
karib que vivem no alto Xingu) existem coisas que só podem ser ditas 
através de cantos não se pode falar (Franchetto 1997, Basso 1985, 1995). 
Entre as narrativas orais é possível observar também uma diversidade de 
discursos, segundo Graham (1986), para os Xavante (grupo indígena da 
família linguística jê, tronco macro jê) existem três modos de expressão 
oral que são bastante utilizados entre o grupo: os lamentos, o canto 
coletivo e a oratória política.

Um contador de histórias faz uso de um conjunto de recursos e técni-
cas para narrar histórias que são próprias de sua cultura e apreendidas 
ao longo de sua vida. Entre esses recursos da performace oral podemos 
observar: (1) variações de entonação, (2) silêncios, (3) usos de ideofones, 
(4) variações na impostação da voz e (5) o uso da repetição que são bas-
tante utilizadas na língua falada, mas que desaparecem nas formas es-
critas das narrativas orais. Um aspecto de extrema importância para qual 

1 Como os indígenas Waimiri Atroari auto-denominam-se.
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chamamos atenção é que no discurso ou narrativa oral, muitas vezes o narra-
dor repete várias vezes algumas palavras (Então, Depois, foi,foi, foi). As pes-
soas pensam que as repetições não têm uma função, são chatas, cansativas e 
desnecessárias, mas necessitamos compreender que através delas o narrador 
está indicando algo (Stefani, 1998; Ladeira, 2001). Observe trecho (narrativa 
completa será disponibilizada em anexo) de uma história ( Emymy Ikaa ‘A 
historia de Emymy’) Waimiri Atroari abaixo:

-Sanji, sanji, sanji, sanji...kepa piety iyhypy.
-Sanji, sanji, sanji...dizia o osso do xiriminja.
Obs: Este era o barulho que o Emymy fazia amolando o osso do Xiriminja.

Impa bypaha kepa twurypy.
Então um homem danado disse para ele: “-O que você está afiando ?”

Impa ampa kinja kiwe’me nytytepa pina.
Depois outro kinja danado chegou com ele.

Iakypa kepa: Apiaha myry mipioxikia tymyre ? kepa kinje’me.
Depois ele disse: “- O que está fazendo barulho ?” disse kinja.

Impa aratypy namepa:
Então ele respondeu:

-Anji ka myry axyxikia, kepa.
“-É isto que estou afiando...”, ele disse.

Observe quantas vezes a expressão ‘sanji’ ocorre no texto. Trabalhando 
na escola Waimiri Atroari e transcrevendo os textos para utilizar na sala de 
aula, o narrador explicou-me que eu teria que repetir aquela expressão pois a 
mesma indicava a ação repetitiva e o barulho do ato de amolar o osso. Esta co-
letânea propõe-se descrever o papel e a importância da repetição de algumas 
expressões nas narrativas da língua Waimiri Atroari.

2. OS WAIMIRI ATROARI E ALGUMAS  
DE SUAS HISTÓRIAS

Os Waimiri-Atroari, grupo pertencente à família lingüística Carib estão 
dispersos numa região dos afluentes da margem esquerda do Baixo rio Negro 
e do rio Amazonas, entre os Estados do Amazonas e Roraima compreendendo 
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as bacias dos rios Camanaú/Curiaú, Alalaú/Jauaperi, e uma parte da BR-174 
(Manaus-Boa Vista). Com uma população de aproximadamente 1.6312 Kinja 
(auto-denominação do grupo), distribuídas em 30 aldeias, eles vivem ainda 
do produto de suas roças coletivas, da coleta de frutos silvestres, da caça e 
da pesca, falam a língua e praticam seus rituais e cerimônias. (Bruno 2003, 
2009 & 2010).

A Língua Waimiri Atroari é, basicamente, a língua usada para a co-
municação e expressão em todas atividades do grupo. Ao longo do ter-
ritório temos diferenças dialetais, notadamente mais expressivas entre 
as aldeias do Norte e do Sul da reserva, respectivamente situadas no vales 
dos rios Alalaú e Camanaú. Em diversas ocasiões (conversas e discussões 
sobre a língua), os Waimiri Atroari explicitam e brincam com tais dife-
renças imitando “o modo de falar”dos seus parentes. Os adultos só con-
versam entre si nessa língua, com ocasionais inserções de palavras ou 
expressões em Português. As crianças, usualmente, chegam à escola fa-
lando apenas algumas palavras em Português, mas com uma curiosidade 
enorme de aprendê-las. À exposição ao rádio, as visitas à Manaus para 
tratamento de saúde, a presença dos funcionários do Programa Waimiri 
Atroari e agora a possibilidade de acessar internet na área indígena sem 
dúvida tem contribuído  para a difusão do Português falado e escrito. No 
entanto, a arte de contar histórias na língua ainda é muito utilizada no 
dia-a-dia das aldeias.

Os Waimiri Atroari categorizam suas narrativas em dois grandes gru-
pos – as histórias de antigamente e as histórias de hoje. As histórias de 
antigamente são narrativas de origem mítica que tratam de acontecimen-
tos situados num tempo bem antigo, ‘tahkome ikaa’ (histórias dos anti-
gos, dos antepassados); Já as histórias de hoje são narrativas que tratam 
de acontecimentos e fatos situadas no presente e no cotidiano. Segundo 
Da Matta (1987) é possível observar dois conceitos de tempo presentes nas 
culturas indígenas brasileiras: um “presente anterior” e um “presente at-
ual”. O presente anterior refere-se a um passado durante o qual o mundo 
tal como é hoje ainda não existia, o presente atual refere-se ao estado de 
coisas, ações e atividades do mundo de hoje.  

2 População registrada pelo Programa Waimiri Atroari em Julho de 2013
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Para compreender melhor as narrativas Waimiri Atroari é importante es-
clarecer como este grupo classifica a categoria tempo. O mais importante e 
indispensável elemento que ocorrem nas raízes verbais são os sufixos marca-
dores de tempo/aspecto. Eles servem para indicar uma variedade de funções 
e significados ao que se refere ao valor do tempo nas ações, eventos e estados 
descritos nas narrativas (Bruno, 2010). Observe tabela 01 abaixo:

Tabela 01 - Ilustração dos Sufixos de Tempo/Aspecto
Passado Não-Passado (mais aspectual) Futuro
P.Rem.-pa -ia -e, ‘sentido de presente’ F.Imm.-te ~ -txe
P.Rec.-piany -pysa, -pysapa ,-sapa ‘iterativo’ F.Rem.-tape ~ -txape
P.Im.-pia -paiky, -iapa ??
Não-Especificado-ky

Em geral ‘o tempo presente’ é considerado imediato, enquanto um evento 
ocorrido há muito tempo atrás visto como remoto. No entanto, em Waimiri 
Atroari, é possível  fazer eventos ocorridos no passado parecerem mais imedi-
atos ou recentes. Nesta língua, existem quatro tipos de sufixos de passado: (1) 
passado remoto marcado com sufixo -pa, (2) passado recente –piany (eventos 
que podem ter ocorrido neste dia, mas também uma dia antes), (3) passado 
imediato –pia (um evento que apenas acabou de ocorrer) e (4) um passado 
não especificado  -ky. O sufixo -pa é mais comumente usado nas narrativas 
míticas e que ocorreram há muito tempo atrás, mas também  ocorrem, algu-
mas vezes, em situações que denotam uma tarefa já terminada, cumprida. A 
língua Waimiri Atroari  classifica ainda o tempo futuro em duas categorias: 
o futuro iminente –te/-txe e o futuro remoto –tape/-txape (ação que demor-
ará um tempo para acontecer). O mais interessante é que assim como em 
outros grupos indígenas, os Waimiri Atroari estão sempre atualizando suas 
narrativas tidas como míticas de acordo com os fatos recentes que ocorrem na 
história do grupo e presentes em sua memória.

2.1 o papel da repetição nas narrativas Waimiri atroari

Na língua Waimiri Atroari, assim como em muitas outras línguas indíge-
nas, observamos o recurso discursivo da repetição ao se narrar uma história, 
ou no ato de descrever um processo, um evento, uma atividade, uma ação. A 
repetição desempenha uma função significativa dentro da estrutura discur-
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siva Waimiri Atroari, uma de suas funções é intensificar e dar ênfase a 
ação realizada. Ela também denota a iteratividade do evento ou da ação. No 
entanto, a sua função principal é reforçar a idéia expressada na história, é 
garantir a atenção e compreensão do interlocutor.  Algumas situações da 
narrativa são reiteradas em várias combinações que poderíamos considerar 
como cíclicas (observe trechos da história de Ianana abaixo).

(a) impa tximtxa byia-pa tahkome
então tábua fazer-p.rem antigos

(b) impa tximtxa byhy i-aaia-pa impa tahkome ianana peri i-tapia-pa
então tábua fazer rel-levar-p.rem então  antigo ianana porta rel-fechar-p.rem

‘Então o antigo fez uma tábua e levou para fechar a porta de Ianana.’

Podemos observar também a existência recorrente de expressões cita-
doras, tais como, ‘ele disse, ele falou’ que ocorre tanto antes como depois 
de uma citação.  E de expressões como impa, iakypa ‘depois, então, assim’ 
que dão encadeamento as ações narradas. A performace das histórias Wai-
miri Atroari também são marcadas por mudanças nas vozes dos falantes 
em forma de diálogos (o que é difícil identificar quando estas narrativas 
tornam-se textos). É muito frequente também a utilização de ideofones 
e, é comum terminar as narrativas com a expressão nytykypia ‘acabou 
‘. Em muito dessas narrativas, as pessoas brigam, validam, concordam, 
evidenciam e simpatizam com as ações dos outros. Os estudos dessas nar-
rativas podem nos ajudar a compreender as histórias, ideologias, ordem 
social e noção de pessoa dos grupos. 

Nesta coletânea apresentamos quatro narrativas, a primeira e a se-
gunda história classificada como Tahkome Ikaa ‘história dos antigos, 
antepassados’ e a terceira e a quarta descrevem uma atividade. As duas 
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primeiras foram narradas pelo especialista em canto e histórias da Aldeia 
Alalaú, Dauna. E posteriormente transcrita com auxílio do indígena Wara-
kaxi. Já as duas últimas histórias foram narradas pelas mulheres Waimiri 
Atroari durante realização de atividades na escola. Elas estão estruturada da 
seguinte forma: na primeira linha versão na língua Waimiri Atroari, na se-
gunda linha versão glosada e segmentada morfologicamente e a última linha 
tradução para o Português.  A ortografia utilizada nos textos é a que está sen-
do utilizada atualmente nas escolas Waimiri Atroari ( a letra <y> está sendo 
utilizada para representar graficamente a vogal central alta).

3.TAHKOME IKAA “HISTÓRIAS DOS ANTIGOS”

1.IANANA  IKAA3

 IANANA  HISTÓRIA
 ‘A história de Ianana’

1. Ianana tahkome bake-pa iskixiki iskixiki xirikiki
Ianana antigos flechar/matar-.p.rem periquito (sp.) periquito(sp.)  periquito

pyky
por causa

‘Ianana matou os antigos por causa dos periquitos.’

2. tahkome wapy n-oosa-pa kamakaxi taka xirikiki baka-paiky
antigos muitos 3S-subir-p.rem kamakaxi para periquito flechar/matar-t/a

‘Muitos antigos subiram nas árvores de kamakaxi para matar os periquitos.’

3. impa tahkome ipia-pa Ianana xirikiki baka taka
então antigos encontrar-p.rem Ianana periquito flechar/matar para

‘Então Ianana encontrou os antigos matando periquitos.’

4. impa tahkome bake-pa Ianana ebapy tapary
então antigos flechar/matar-p.rem Ianana entre os olhos/testa na/em

‘Então Ianana flechou os antigos bem na testa.’

5. iakypa Ianana wehe warykypa i-apremy i-amyrysa-pa
Depois Ianana flecha pessoa com sorte rel-dona rel-errar-p.rem

‘Depois Ianana não acertou sua flecha na pessoa dona da sorte, difícil de morrer.’

3 Ianana é uma entidade mitológica , dona da floresta..  Ele tem como animal de estimação, o periquito (xirikiki  em Waimiri Atroari). 
Mais também iskixiki (outra espécie de periquito).
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6.iakypa ianana ke-pa: “-wa-pesa wura
Depois Ianana falar-p.rem Neg-no tempo de  ?

aa-wehe wy-se !”
1pos-flecha ir-em ordem de

‘Depois Ianana disse: - No tempo em que não tiver mais ani-
mais, minha flecha desaparecerá!.”’

7.impa tahkome ikehepy i-emxa-pa iakypa n-ymia-pa
então antigos mortos rel-juntar-p.rem depois 3a-amarrar-p.rem

arawuta ike piempary
macaco como igual

‘Então (Ianana) juntou os antigos mortos e depois amarrou como amarra-se ma-
caco guariba.’

8. impa tahkome ikehepy i-aa-iaa-pa ty-mydy taka
então antigos mortos rel-levar-redup-p.rem 3Reflx-casa para

‘Então (Ianana) levou os antigos mortos para casa dele .’

9. impa warakypa i-apremy n-ytxia-pa n-ahtapa myrykyhpa n-y-sapa
então sortudo Rel-dono 3S-descer-p.rem 3S-ir atrás aquele que 3S-ir-iter

t-akyny t-aska ikehe i-ary ini-apa.
3Reflx-irmão 3Reflx-parentes morto Rel-levar ver-t/a

‘Então aquela pessoa que (Ianana) não conseguiu matar, o dono da sorte foi atrás, 
observando para ver onde (Ianana) iria levar seus parentes mortos.’

10. impa ianana ny-bia-pa ty-mydy taka
então Ianana 3S-chegar-p.rem 3Reflx-casa em/para

‘Então Ianana chegou em sua própria casa.’

11. warakypa i-apremy tahkome ikehe iaba i-te-pa:
sortudo Rel-dono antigos mortos ? Rel-escutar-p.rem

Hepe! Hepe! Hepe! Hebe! Ianana ke-pa tahkome ikehe iabepa Ianana
Hepe! Hepe! Hepe! Hebe! Ianana falar-p.rem antigos mortos? Ianana

‘Então aquele antigo, dono da sorte escutou Ianana dizendo para os mortos:-
“hepe! hepe! hepe! hebe.”’

12. impa warakypa i-apremy peri i-kysa-pa wiwe ke
então sortudo Rel-dono porta Rel-medir-.p.rem pau com

‘Então aquele antigo, dono da sorte mediu a largura da porta da casa de Ianana 
com um pau.’
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13. impa peri i-kyhypy n-ame-pa mydy taka warakypa i-apremy.
então porta Rel-medida 3S-levar-p rem casa para sortudo Rel-dono

‘Então ele levou a medida da porta da casa de Ianana para aldeia.’

14. impa tximtxa byia-pa tahkome
então tábua fazer-p.rem antigos

‘Então o antigo fez uma tábua (para fechar a casa de Ianana).’

15. impa tximtxa byhy i-aaia-pa impa tahkome ianana peri i-tapia-pa
então tábua fazer rel-levar-p.rem então antigo ianana porta rel-fechar-p.rem

‘Então o antigo fez uma tábua e levou para fechar a porta de Ianana.’

16. impa Ianana beme txitmxa pykwapy-pysa
então Ianana pobre tábua flechar-iter

‘Então o coitado, o pobre Ianana ficou preso com a tábua e ainda sendo flechado.’

Nota: Ianana vivia/morava dentro de um pau oco (dentro de uma árvore).

17. impa tahkome  waty  tamyke-pa
então  antigos fogo colocar-p.rem

‘Então o antigo tocou fogo na casa de Ianana.’

18. impa tahkome waty i-atxia-pa wahpary
então antigo fogo rel-acender/fazer fogo-p.rem muito

‘Então o antigo fez muito fogo.’

19. txamka-ky! txamka-ky! ke-pa tahkome   waha i-aty-ky!
acender-imp acender-imp falar-p.rem  antigos  muito(a) rel-colocar-imp

i-aty-ky! ke-pa tahkome
rel-colocar-imp falar/dizer-p.rem antigo

“Acende!” “Acende!” dizia os antigos “coloca mais lenha!” “coloca mais lenha!” 
“muita!!”falava um dos antigos para os outros.

20. impa Ianana ny-kyrysa-pa tykatyka aa=pap-eme
então Ianana 3S-queimar-p.rem dizer 1pos-pai-dev

‘Então queimaram Ianana, disse meu pai.’

21. impa tahkome kirikwa-hkypa   n-aryme-pa ty-mydy taka
então antigos queimar-depois que   3S-voltar-p.rem 3reflx-casa para

‘Então depois que os antigos queimaram a casa de Ianana, voltaram para casa deles.’
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22. impa amiakypa tahkome n-ysa-pa ikry tyhy ini-se
então depois antigos 3S-retornar-p.rem cinzas ? ver-em ordem de

‘Então depois os antigos retornaram para ver as cinzas de Ianana.’

23. impa tahkome Ianana myryky maryba  kapry i-te-pa
então antigo ianana filho canto cantar rel-ouvir/escutar-p.rem

‘Então os antigos ouviram o filho de Ianana cantando.’

24. -hensin hensin mensi taba ieni piky many taba iene…
-hensin hensin mensi taba ieni piky many taba iene

‘Hensin, hensin mensi taba iene piky many taba iene... dizia o filho de Ianana.’

Nota: Não conseguir traduzir o canto do Ianana. Solicitei ajuda dos 
meus professores da língua, mas eles também não tinham certeza da 
tradução e o narrador falava pouco Português.

25. impa puwan-pa Ianana myryky i-ape’ia-pa kiwyry ny-tytapah-ky
então criar-p.rem Ianana filho rel-pegar-p.rem  pau oco 3S-segurar-pas

‘Os antigos pegaram o filho de Ianana que estava num pau oco para criar.’

26. impa tahkome n-aaia-pa many
então antigo 3S-levar-p.rem com/também

‘Então os antigos levaram-o com eles.’

27. impa  tahkome ny-puwasa-pa
então antigos 3S-criar-p.rem

‘Então os antigos criaram o filho de Ianana até ele crescer.’

28. ipaikypa ty-puwa-hkypa Ianana myryky mepry syh-kwa-pa
então 3reflx-crescer-depois que Ianana filho anta pêlo-tirar-p.rem
impa timatrepitxi mepri syhy i-aaia
então pai adotivo anta pêlo/cabelo rel-levar

‘Depois que ele cresceu, ele tirava pêlos das antas para seu pai de criação ver (ele 
levava o pêlo para mostrar que tinha anta por perto).’

29. impa typuwa-hkypa Ianana myryky mepry  pykwe-pa axiwi
então  crescer-depois que Ianana filho anta flechar–p.rem. cutia

ikehe warypahky tete Ianana myryky mytxia-pa patuwa ia taka
morta como se fosse ? Ianana filho embrulhar-rem.p patauá folha em

‘Então depois de crescido, o filho de Ianana flechou uma anta e embrulhou com 
folha de patauá como se fosse uma cutia.’
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30. impa n-insa-pa typuwanypytxi mepri  ikehe ini-sapa Ianana myryky
então 3S-trazer-rem.p  mãe adotiva anta  morta ver-iter Ianana filho

‘Então o filho de Ianana trouxe a anta morta para sua mãe de criação ver.’

31. impa typuwanpa i-kyh-sapa heme! heme!  ka-kwapy ma
então mãe adotiva rel-ordenar-iter heme! heme! falar-imp mãe

‘Então (antes da mãe adotiva abrir o embrulho), ele mandou: “-Diz mãe ! Heme! 
Heme!”(só que ela não falou).’

32. Impa xana-terepy ke-pa Ianana myryky ia bahinja syba  amyry
então mãe-?  falar-rem.p Ianana filho  para pequeno enf  2pro

m-inehetxa axiwi sybary myra kapy inime  mepri inehty taha
2A-trazer cutia enf como/assim neg marido  anta trazer grande

myry ieny inehty
este tipo de cesta feita com folhas trazer

‘Então a mãe dele disse: “-Isto que você trouxe, não é anta não! Parece mais cutia; O 
meu marido quando trazia anta era num jamaxi (feito de folha) bem grande”.’

33. impa xanypy  tamtypy sykwe-pa impa mepri  kehe n-adaryke-pa
então mãe fio/cipó cortar-p.rem então anta morta 3S-espalhar-p.rem

aham-pary

grande-enf

‘Então quando ela cortou o cipó que amarrava o embrulho, o mesmo se espalhou apa-
recendo o tamanho grande  de verdade da anta .’
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34. impa nysakome iaxinja-tyrypy   i-kynke-pa  mepry se-py
então mulheres antigas forno-feito de rel-quebrar-p.rem anta pé-?
tyruwa many
panela  também

‘Então quando a mulher antiga abriu o embrulho, o pé da anta bateu no forno de 
barro e quebrou e a panela de barro também.’

35. impa Ianana myryky texiba-pa na-pa
então Ianana filho triste-enf cop-p.rem

‘Então o filho de Ianana ficou muito triste.’

36. impa  Ianana myryky ke-pa: -hepe! hepe! hebe! tykatry-ky
então  Ianana filho falar-p.rem -hepe! hepe! hebe! dizer-pas
aa=mam-eme aa=mama kapy sybary amyry  ke-pa
1pos-mãe-dev 1pos-mãe neg enf 2pro falar-p.rem

‘Então o filho de Ianana disse: “- Você não é minha mãe não!” “Minha mãe de 
verdade dizia:-hepe! hepe! hebe!”’

37. impa tykry tykry tykry ka i-te-pa Ianana myryky
então tykry tykry tykry evid rel-escutar-p.rem Ianana filho

‘Então o filho de Ianana escutou (um passarinho cantando): -tykry, tykry,tykry.’

38. impa  Ianana  myryky ke-pa: “-aa=iaka ky n-yt-e”
então Ianana filho falou-p.rem 1pos-tio este 3S-cantar-t/a

‘Então o filho de Ianana disse: “-Este é meu tio cantando.’

39. ipaikypa kate’ Ianana myryky n-y-sapa
Depois ? Ianana filho 3S-ir-iter

‘Depois logo após disso, o filho de Ianana foi embora (e nunca mais voltou).’

2.KAAPY TAHKOME KARYKAPA

 CÉU ANTIGOS CAIU
 ‘O céu caiu sobre os antigos’

1. Pinapa  tete  tahkome pyna mepri n-ytyta-pa
Próximo/perto? antigos lugar anta 3S-chegar-p.rem

pakia many
porco com/também

‘As antas e os porcos do mato chegaram próximo da 
aldeia dos antigos.’
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2 . Wahpaky  tete tahkome pyna nykwa n-yhtxa-pa
muitos ? antigos lugar animais  3S-chegar-p.rem

kaapy ia tybekia-paiky.
céu para contar-t/a

‘ Muitos animais chegaram perto da aldeia dos antigos, alguém contou para os outros 
kinja que isto aconteceu antes.’

3. Impa tahkome kabaha iee inia-pa
Então antigos tatu dente ver-p.rem

pakia iee waryparyky
porco dente assim como

‘Então os antigos viram que os dentes dos tatus es-
tavam como os dentes dos porcos do mato.’

Nota: Os antigos perceberam isso porque os 
tatus tem dentes pequenos e os dentes dos por-
cos do mato são grandes.

4. Impa ty-perimipy mydy ini-pysapa
Então 3reflx-cunhado casa ver-iter

‘Então ele viu a casa do seu próprio cunhado.’

5. Impa tahkome ke-pa
Então antigos dizer/falar-p.rem

‘Então os antigos disseram/falaram:’

6. “- Moo kytapy mykyme mydypy ka-pysapa
Lá ? daqueles casa dizer-iter

tahkome  ty-perimipy mydy pia.
antigos 3Reflx-cunhado casa ?

“-Lá está a casa daquelas pessoas!”, falaram os antigos para seus cunhados.’

Nota: As aldeias eram muito distante umas das outras, mas um grande 
fogo fez uma grande clareira na floresta que tornou possível avistar as aldeias 
distantes.’

7. Ipaikypa kate’ tahkome bekie-pa kaapy
Depois  ? antigos cair-p.rem céu

‘Depois disso, o céu caiu sobre os antigos.’
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8. he’pia! he’pia! ka-pysapa tahkome irany xia
Coitado! Coitado! dizer/falar-iter antigos o que ?

ka-pysapa tahkome kaapy ia tywu-paiky.
dizer-iter antigos céu para matar-t/a

“Coitado de nós, coitado de nós” diziam os antigos. “O que está acontecendo?” 
diziam os antigos . Depois o céu caiu sobre a aldeia e matou-os.’

9. Piria wukapry tete n-opyna-pa.
Espécie de madeira suporte ? 3S-salvar-p.rem

‘Apenas um homem e uma mulher (irmãos) que se protegeram no suporte (esteio 
do meio da maloca) salvaram-se.’

10. Ie’ximpa ampa mydy tanypy wu-iapa
Todos outros casa da/de morrer-t/a

‘Todos os outros da casa morreram.’

11. Impa yry itxiri tyhnaka n-apyke-pa tykaty aa-pap-eme
Então esta terra sob 3S-passar-p.rem dizer 1pos-pai-Dev

‘Então (aquelas pessoas que se salvaram) passaram pelo esteio da maloca para 
nova terra, disse meu pai.’

Nota: O esteio central da maloca fez um buraco no céu. Através deste 
buraco as pessoas que se salvaram, sairam e foram para cima do céu velho 
e construiram uma nova aldeia. Hoje os Waimiri Atroari vivem no topo/ 
em cima do céu.

12. Takrehen myky kaapy n-ybixkwa-pa n-esa-pa tykaty tete
Com tempo 3pro céu 3S-machucar-p.rem 3S-recuperar-p.rem. dizer/falar ?

tahkome etypa myry kaapy tykaty tahkome
antigos quente este céu dizer antigos

‘Eles levaram um tempo para se recuperar dos machucados causados pela queda 
do céu, diziam  os antigos. Os antigos diziam que o céu era muito quente.’

13. Piria wukrapy tete n-iemkwa-pa araky kwetypyme
Esp.de Madeira suporte ? 3S-reproduzir-p.rem hoje ?

‘Os irmãos que sobreviveram, eles reproduziram. É por causa dos filhos deles que 
estamos aqui hoje.’

14. Impa takrehen myry ty-samka i-pyia-pa.
Então com tempo este 3Reflx-rede Rel-encontrar-p.rem

‘Eles demoraram para encontrar as redes deles.’
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15.Impa takrehen ny-patyme-pa
Então com tempo 1+3S-encontrar-p.rem 

ty-kaapa i-akytxia-pa
3Reflx-roça Rel-fazer/cortar-p.rem

‘Eles demoraram para encontrar um lugar para 
fazer suas próprias roças.’

16. Impa ty-mydy i-amyia- pa tahkome
Então 3Reflx-casa Rel-construir-p.rem  antigos

takrehen-pary ty-pyty-pe’me
com tempo-?  3Reflx-esposa-dev

many pahky ty-kaapa i-akytyia-pa
e/com ? 3reflx-roça  Rel-fazer/cortar-p.rem

‘Então os antigos (o irmão e a irmã que sobreviveram) levaram muito tempo para con-
struir a casa deles e para fazer a roça também, sua esposa também ajudou na prepa-
ração do roçado.’

17. Wury kapy kypahky ty-kaapa -i-akytyia-pa topy kypahkyn
machado Neg feito de 3Reflx-roça Rel fazer-p.rem pedra  feito de

pakia iee kypahkyn waryna iee kypahky ty-kaapa
porco do mato dente feito de paca dente feito de 3Reflx-roça

i-akytyia-pa tahkome piemekyry-pahky
Rel-fazer/cortar-p.rem antigos devagar-t/a

‘Os antigos preparam o roçado com machado que não era de 
metal, mas feito de pedra com dentes de porco do mato e de 
paca. Eles cortaram a roça bem devagar.’

18. Impa iry iapykahp-e’me ny-kwahsa-pa
Então 3pro sobreviventes-Val 3S-transar-p.rem 

ny-kwahsa-pa
3S-transar-p.rem

ny-kwahsa-pa iry iapykahp-e’me n-iemkwa-pa
3S-transar-p.rem 3pro sobrevivente-Val 3S-reproduzir-p.rem

‘Então eles, os sobreviventes, transaram, transaram, transaram e reproduziram mui-
tas crianças.’
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19. Impa niriky n-yme-pa e’nypeme ampa n-yme-pa ampa
Então filhos 3s-nascer-p.rem ajudar outro 3s-nascer-p.rem outro

n-yme-pa.
3s-nascer-p.rem

‘Então muitos filhos nasceram para ajudá-los.’

20. Impa tahkome n-iemkwe-pa piemkyry-pahky kaapy wumaha
Então antigo 3S-reproduzir-p.rem devagar-t/a céu queda

ikaa pykyry many
história contar e/com/também

‘Então os antigos se reproduziram bem devagar e para cada filho que nascia , eles 
contavam a história da queda do céu.’

21. Ipaikypa iry i-aaia-pa Mawa tykatyka aa-pap-eme
Depois 3pro Rel-pegar- p.rem  Mawa   dizer 1pos-pai-Dev 

myry pykyry-maty
3pro contar-?

‘Depois Mawa pegou o casal que sobreviveu, disse meu pai.’

22. Tykaty aa-pap-eme a’a i-nepiakaty tymatry-ky tete wapy
dizer 1pos-pai-Dev 1+3pro Rel-? cair-pas ? muito

kaapy tymatry-ky tete wapy typohinji
céu cair-pas ? muito gosta

‘-O céu caiu muito, ele gosta de cair...disse meu pai para nos assustar!!’

23. Iawura iawura iawura ky tete tahkome baka-ty wapy kaapy
Sempre sempre sempre ? ? antigos matar-? muitos céu

‘O céu sempre, sempre, sempre cai matando muitos antigos.’

Nota: Os antigos diziam que o céu já caiu três vezes. A última vez foi 
esta que os irmãos sobreviveram.

24. Iry patahkan-pa kanji wumaha n-oky-sa tykaty kara
3pro substituir-p.rem este queda 3S-ficar-t/a dizer ?

aa-pap-eme
1pos-pai-Dev

‘Aquele céu que caiu foi substituído por este céu que temos hoje, disse meu pai.’

Nota: Este céu que temos hoje também irá cair um dia, disse um kinja. 
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Nos textos acima observe quantas vezes as expressões impa e iakypa apa-
recem no texto para dar encadeamento a história. Note também a quanti-
dade de ideofones e de trechos de cantos que no processo de transposição da 
oralidade para escrita é difícil demonstrar sua melodia e entonação. A seguir 
apresentamos duas  histórias do cotidiano.

4. HISTÓRIAS DO COTIDIANO

3.MEIE IKAA

 BEIJU HISTÓRIA
 ‘A história do beijú’

1. kokyne a’a n-itxi-piany minja i-kwa-se kaapa taka 
cedo 1+3pro 1+3S-ir-p.rec mandioca  Rel-arrancar-em ordem p/ roça para

‘Cedo pela manhã, fomos para roça arrancar mandioca.’

2.impa n-arem-piany mydy taka minja i-ne-piany wyiepe ta
então 1+3S-voltar- p.rec  casa para mandioca Rel-?- p.rec jamaxi4 no/em

‘Então nós voltamos para casa com os Jamaxis cheios de mandioca.’

3. iakypa a’a minja pitxi-piany maia ke
depois  1+3pro  mandioca descascar- p.rec  faca 
com

‘Depois nós descascamos a mandioca com a faca.’

4. iakypa a’a n-ikin-piany syna ke
depois 1+3pro 1+3-lavar- p.rec  água com

paxa taka
bacia para/em

‘Depois nós lavamos a mandioca com água numa bacia.’

5. iakypa a’a ny-dexkie-piany tapinja ta
depois 1+3pro 1+3S-espremer- p.rec  peneira na/em

‘Depois disso nós esprememos (a mandioca) numa peneira.’

4 Espécie de cesto utilizados geralmente pelas mulheres para carregar produtos do roçado (mandioca, frutas) e lenha.
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6. iakypa a’a ny-ria-piany wiwi taka
depois 1+3pro 1+3s-colocar-.p.im pau na/em/para

‘Depois nós colocamos a mandioca na prensa.’

7. impa wiwi tapary n-emine-piany minja behe
então pau no/em 3S-secar-p.im mandioca massa 

‘Então nós secamos a massa.’

8. impa a’a n-ike’ia-pia meie impary axinjaty tyhnaka
então 1+3pro 1+3S-torrar-p.im beijú então forno de pedra sob

‘Então nós torramos o beijú no forno de pedra.’

9. impa ny-tyky-pia.
então 1+3S-terminar/acabar-p.im

‘Então terminou/acabou.’

4.WYTY IKAA

 CARNE/COMIDA HISTÓRIA
 ‘A história da comida.’

1. kinja ram wyta-ha bykw-e
pessoa/gente 2part carne-? cozinhar-t/a

waty taka
fogo em/para

‘Os Kinja (auto-denominação Waimiri Atroari, quer dizer gente/pessoa)  
cozinham no fogo.’

2. impa-ry n-iki-e tamxi-pesa waty tanyme
Então-? 3S-tirar-t/a mole-no tempo de fogo da (o)

‘Então quando a carne ficou mole/macia, eles tiraram do fogo.’
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3. impa-ry kinja  n-ynia-pa atyke-hkypa kinja n-ikie-pa
Então-? pessoa 3S-colocar-p.rem esfriar-depois que pessoa 3S-tirar-p.rem

bixuwa taka
cuia em/para/na

‘Então (depois que esfriou) eles tiraram a comida/carne da panela e  
colocaram na cuia.’ 

4. impa-ry bahinja n-ape’-ia tynaka
Então-? criança 3S-pegar-t/a ?

‘Então a criança pegou a comida com as mãos.’

5. naminja ny-tyte-pa bahinja pyna
cachorro 3S-chegar- p.rem criança perto/próximo

‘O cachorro chegou perto da criança.’

6. iakypa bahinja ke-pa:
Depois criança dizer/falar- p.rem 

‘Depois a criança falou:’

7. -piare! naminja wyty wanpa naminja
“-droga cachorro carne/comida Neg cachorro!”

‘- Droga cachorro, você não tem sua comida!’

8. ny-tyky-pia
3S-terminar/acabar-.p.im

‘Acabou.’

Nesta coletânea discutimos as narrativas orais, em especial sobre as 
narrativas Waimiri Atroari abordando o papel e o recurso da repetição. 
Acreditamos que a escrita pode auxiliar com o registro dessas narrativas para 
que elas não desapareçam, mas a escrita nem sempre permite observar a 
mudança na entonação da voz, os gestos e melodia, estas dinâmicas fazem 
parte do patrimônio da cultura oral dos grupos. Por outro lado, entendemos 
que  a escrita despersonifica, desterritorializa e destemporializa as perfomaces 
das narrativas por isso, no processo de transcrição e tradução destas histórias 
devemos ter uma preocupação maior em reter nos textos transcritos, as 
características da narrativa oral e “re-escrevê-las” em todos seus detalhes.
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ABREVIAÇÕES

a ‘sujeito de verbo transitivo’
cop ‘cópula’
dev ‘devaluativo’
enf ‘partícula enfática’
f.im. ‘futuro iminente’
p.im ‘passado imediato’
imp ‘imperativo’
int ‘interrogativo
neg ‘negação’
pos ‘possessivo’
pro ‘pronome’
p.rec ‘passado recente’
p.rem ‘passado remoto’
redup ‘reduplicação’
3reflx ‘reflexivo de terceira pessoa’
rel ‘ prefixo relacional’
f.rem ‘ futuro remoto’
p.rem ‘ passado remoto’
S ‘sujeito de verbo intransitivo’
t/a ‘tempo/aspecto’
val ‘valuativo’
2part ‘partícula de segunda posição’
1 ‘primeira pessoa singular
2 ‘segunda pessoa sing. or pl.’
3 ‘terceira person sing.or pl.’
1+2 ‘primeira pessoa plural inclusiva’
1+3 ‘primeira pessoa plural exclusiva’
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ANEXO

6. narrativa – emymy ikaa ‘a história de emymy’
A história anexada abaixo foi coletada, transcrita e traduzida pelo kinja 

Ewepe-Marcelo, professor e coordenador de educação da área de estrada, e 
por mim em 2000. Trecho desta história foi  transcrito no início do texto 
(nesta narrativa não teremos uma linha com a sentença segmentada em 
morfemas como nas narrativas apresentadas acima). Esta narrativa é mui-
to longa, e em alguns momentos devido a forma que é contada (diálogo 
entre quem está escutando e o contador da história) parece que há pontos e 
elementos da história que estão desconectados. No entanto, está aparente 
“descontinuidade” faz parte do próprio estilo narrativo. Para uma análise 
antropológica desta narrativa consultar Matarezio Filho (2010).

EMYMY IKAA

a história de emymy

Sekyma’a ipe iakynyy na’na tyre pykwase ka tahkome ne’epysa.
Os antigos queriam flechar os animais que comiam a fruta do tucumã.

Pohuwaryka Emymyme narymapysa sekyma’a iky taka.
Emymy não encontrava os animais que comiam a fruta do tucumã.

Impa Emymyme emy iwatxapa, iakypa nykysapa:
Depois Emymy armou uma armadilha e depois ele testou:

“-Eh, weripa tyne!” kepa.
“-Ah, já está bom!” disse Emymy.

Impa bytywyrypy iekwepa anji ka myry axyxikia suweri iyhy kara anji, kepa 
nemtxapa.

Então Emymy enganou o parente dele com osso de veado, é isto que estou afiando 
disse.

“-Iakypa emy wa kwapy tahkome na ?”
“Os antigos não tinham pênis ?”

“-Emy wa tete wapy hiaky, anjinji kryky wapy kwaby xim nyhynjipe weri njahpe.
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“-Nós não tínhamos pênis, com este dedo é que o sem pênis tentava transar com as 
mulheres.”

Ipaikypa emyrysa’ insapa beseri tany ha’ insapa kwapy iara na’a insapa kwapy, ka-
minja iemyra’a insapa ira’a ka wapy kemyryme ne.
Depois ela trouxe o pênis para o marido dela, primeiro ela trouxe o pênis grande 
aquele que é o pênis do branco, é aquele que seria nosso pênis.

Emy iapitxepa kwapy Emymyme.
Emymy armou a armadilha.

Ipaikypa Xiriminja5 ne’iapa emy taka.
Depois Xiriminja ficou preso na armadilha.

Makapesa nawomia. Iakypa nykwe, iakypa nysa “-bypahky aa hypopie’ ”?
De madrugada Emymy se levantou. Depois ele foi e se perguntou: - O que será que eu 
encontrei ?

Impa iexyhy ineiapa waryky kinje’me myryky. Impa kepa:

Depois ele viu que era uma pessoa. Então ele disse:

“-Piare amyry myry myry minjasany,” kepa:
“-Droga, é você que estava comendo esta fruta é ?” disse Emymy.

“-Anji pety iyhypy kinja prata’a Mapiri ata’ anji ietypy ta.”
“Está aqui o osso da minha côxa, eu sou uma pessoa chamada Mapiri.”

Tetypy manypary ka nytahsapa. Yry njapary ka piety iyhypy iyhkwepa mipioxiakia 
tymyrypary:
Ele até falou o nome dele (o Xiriminja que falou) e depois ele entregou o osso da côxa dele.

-Sanji, sanji, sanji...kepa piety iyhypy.
-Sanji, sanji, sanji...dizia o osso do xiriminja.

Nota: Este era o barulho que o Emymy fazia amolando o osso do Xiriminja.

Impa bypaha kepa twurypy.

Depois um homem danado disse para ele: -O que você está afiando ?

Impa ampa kinja kiwe’me nytytepa pina.
Depois outro kinja danado chegou com ele.

Iakypa kepa: “-Apiaha myry mipioxikia tymyre ?” kepa kinje’me.

5 Xiriminja – Entidade mitológica que ensinou os Waimiri Atroari fazer artesanato (cestarias). Ë uma cobra grande.
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Depois ele disse: “-O que está fazendo barulho ?” disse kinja.

Impa aratypy namepa:
Depois ele respondeu:

“-Anji ka myry axyxikia”, kepa.
“-É isto que estou afiando”, ele disse.

Iakypa kinje’me kapysapa:
Depois o kinja falou:

“-Apia myre tymyry mipiyxikiane?” kapysapa kinjehe’me.
“O que é isto que você está afiando que está fazendo barulho”, disse kinja

Iakypa Emymyme kinjehe’me iarapy namepa:
Depois o Emymy respondeu para os kinja:

“-Myryry ka myry tymyre axexikia suwe iyhy ka myry,” kepa Emymyme.
“- É este osso de veado que estou afiando que está fazendo barulho”, disse Emymy.

Impa typerimaty iape’iapa: “-Kama! panji xiba myrykase, kama!”
Depois ele foi com o cunhado dele: -Vamos pescar peixes, meu cunhado !

Iakypa nipia tyme.

Depois ele achou um local para ele pescar.

“-Epyryky myrykaky paha’, kepa mo’ taka, kara hymyryke” kepa Emymyme.
“-Você só vai pescar neste local, eu vou pescar naquele local”, disse Emymy.

Awonjipa ka Emymy amy ipykyry taka nysapa.
Emymy foi sozinho para aquele local pescar.

Anjinji ipykyry taryky: “-aaimeky nepia katypapym tekypa kaky Emymyme nysa-
pa ampa ipykyry taka.”
Antes o xiriminja disse para ele: “- Minha filha está naquela correnteza do rio , é 
por isso que ele foi naquela correnteza.”
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Panary kwapy Xiriminja nakypepa typety iyhy mykwa paikry kyne.
Antes de entregar o osso de sua côxa, xiriminja conversou com ele.

Ira ka Xiriminja nakypepa:
Assim o xiriminja disse para ele:

“- Mo’o ipykyry ta kara imeky ne’pia, anji ipykyry taka Wehmiri ne’pia a’a na ta”, 
kepa Xiriminja Emymyme iakypepa.
- A minha filha está naquela correnteza e nesta correnteza estão os Wehmiri, disse o 
Xiriminja para Emymy.

Syna wutemriri kaiaka yrake, ipaikypa iry ipykyry taka xiba tyre myrykase.
É aquele poço que nós chamamos assim, e naquela correnteza ele ia pescar peixe.

Amy askahatypy ram nohinjepa ampa 
ipykyry taka.
Os outros parentes dele foram para out-
ra correnteza do rio.

Iakypa nopypa mymyry kepa: -Ky’, ky’, 
ky’...ky’...ky’
Depois eles pescaram os peixes que não 
foram comidos que diziam: “-Ky’...ky’   
ky’...”(este era o barulho que os peixes 
faziam querendo se soltar dos anzóis).

Iakypa kinjehe’me iwohonjipa iteepa: 
-Ha...ha...ha...ha...
Depois os parentes dele ouviram eles sorrindo (Xiriminja e Emymy): “ -Ha...ha....
ha...ha...”

Iakypa kinjehe’me kepa:
Depois os kinja disseram:

“-Eh, bypa insa kae’!” kepa kinjehe’me Emymy ia.
-Eh, de que ele está rindo ? falaram os kinja para Emymy

Werimpa ka iohonjipa iteepa kinjehe’me.
Os kinja ouviram a risada da mulher.

“-Aasymedapary ky ne’pia, aamatytyrypa ky”, aawoky ka iteepa ka kinjehe’me.
-Faltou pescar minha cestaria, disse ela para Emymy.

“-Ira ka myry njapy!”
É esta cestaria mesmo!
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Enji txakypa tete myry kiwi ne’pa tykatyka, ha’ werimpa ky neniapa.
No cabelo da filha do Xiriminja o anzol ficou preso dizia os antigos.

Irapa ka myry iyhy ia iabremy miapa tykatypa na’ pytyry iaky irapan.
Nós descobrimos que assim ficou enrolado(preso) o cabelo do xiriminja.

-Myrapa ka myry iyhsa imyiapa kweka, Xiriminja iyhy.
É assim mesmo que ficou enrolado o cabelo do Xiriminja.

Iamy rem miapa kwena, ha’ amyry kwapa tete anji nape’pa keh tykatyka.
Este anzol da côxa do Xiriminja não errou o cabelo da filha dele.

- Iyhsapy ?
- Cabeça ?

- Iyhia iape’iapa ka.
-Foi no cabelo que pegou.

Epy ka kiwaty hymapysa myry watypa iaky.
O anzol que nós usamos hoje já era igual a esse daí.

Impa ka Emyme’me nape’iapa.
Depois Emymy pegou (2 Xiriminja: uma moça e outra pequena).

Nape’iapa napy by akrehen by narypysapa ha, nykysapa ha anji tymyyhy kaha.
Esse Emymy andou muito tempo com ela, ele tentou transar com ela com  
o dedo dele.

Nydeepa, nydeepa, nydeepa, nydeepa, nydeepa kate wapy ha.
Ele penteou, penteou, penteou, penteou o cabelo da vagina dela.

Ira myky akyne’me kinjehe’me nenpe’? Eh…,eh…, eh..
Como ficou aquele irmão dele ? Ele gritou: Eh…, eh…eh…

Impa ka nynykytepa ? Iee, ampa hanky nynykytepa ampa hapan.
Depois ele ficou bravo com Emymy? Não, outro kinja que ficou bravo com ele.

Irary ky kwapyky Emyme’me nyryiapa, nene syhy idepa kwapyke ka, txamyra’ty  
nikinjepa kwapy by kymepepe pasapa by ha’.

É assim que Emymy fez com ela, penteou o cabelo da vagina dela e depois tirou 
uma lacraia da vagina dela.

Nota: O txamyry (quem está contado a história) está dizendo que pri-
meiro ele penteou o cabelo da vagina dela e depois ele deu banho nela.
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Symany kapy ka ‘maiibany kowyrena, kipia.
Por isso que a festa é chamada de “maiibany kowyrena” , diz o maryba.

“-Aa wapy kwase apieme iake ke’me xibehe’me bakiapynpe’ ?”
“-É o seguinte por que o homem bateu no peixe ?”

“-Iahee, newepah na amyry weri many mepytry kepa ka ewa, ipympa ka by maryma 
tyme na babakypa ne’.”
-Não, é porque eles discutiram entre si (kinja com kinja). -Ah você mesmo não poderia 
ter mulher, disse um deles discutindo, e até agora a piranha tem a forma que tem hoje 
(larga).

Nota: Antes a piranha tinha forma de traíra, depois que os kinja bateram 
nela, ela ficou assim.

Ipympa ka na tybaba kiaha pympane’.
E até agora a piranha está daquele jeito.

Impa narymepa weri myrykypiepe Emymaty, weri myry kypiepe Emyma ta.
Depois ele voltou para casa, e ele disse para os parentes deles, Emymy pescou a mul-
her do Xiriminja, disse o que tinha pênis.

Impa myky nikinjepa.
Depois ele deu banho nela.

“-Impa ka Emyma’nikinjepa ?”
“-Então quer dizer que Emymy deu banho nela ?”

-Anhan impany ky nikinjepa kraxinja ke njipiriapa wapy njipiriapa wapy ha ky…
ky…ky…ky…
-É, lá mesmo ele deu banho nela com kraxinja e vários remédios, vários remédios, 
vários remédios ky…ky…ky…ky.

Nota: Este era o barulho da água que fazia quando ele dava banho nela.

Impa ka Emyme’me naiaapa mydy taka. Impa naiaapa akynaty pinjepa wapy nja naka.
Depois Emymy levou ela para casa. Na mesma hora ele pescou a irmã dela.

Wanywene pyky na kypepe nybiekiepa ba…ba…ba…
Ele bateu esse peixe numa árvore chamada wanywene

Nota: ba…ba…ba…este era o barulho da batida do peixe na árvore.

Ampa ha pany by, ampa pany temka ha’ pany.
Esse é outro homem, o homem que tinha pênis.
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“- Aa wapy kwase, ira ka tahkome tykaty by pana kinjahpa kapyse napy by temka 
ha’ napa.”
- É o seguinte, os antigos diziam que esses homens que tinham pênis queriam 
transar com aquela mulher.

-Iakypa kepa: “- Eh! Akykahtry kepa warenkra aatyka awo’ta ampa awo’ta” kepa.
Depois ela disse: “-Eh! Por que você quer transar comigo ? Vá pescar outra, minha 
irmã, nós somos muitas.”

By ini inahia’wewe by pyna ka by temka nape’iapa.
Assim que o marido dela saiu, a mulher estava quebrando a lenha. Ele (o homem 
sem pênis) foi  atrás dela para transar.

Aakykapyse: “- aakasapa ka amanyn paty!” kepa ka.
Ele pediu: -Olha eu quero transar com você. Aquele homem que casou com você, 
ele vai transar com você tranqüilo.

“- Iee, akykapry warenkra txae’ atyka awo’ta !” kepa.
“- Não, você não pode transar comigo, vá pescar!” , disse a filha do Xiriminja.

Ninikwepa epypary tykatyka papa bysyra ha’.
Depois ela entregou para ele aquele anzol que ficou preso no cabelo dela, dizia o 
meu pai.

“-Anjinji pyky kara’a nawympotxany txae’myrykate’.”
É com esse anzol que nós fomos pescadas.

Impa naiaapa pa… pa… pa…
Depois ele correu junto com aquele anzol.

- Iakypa taskama’ iape’iapa kwapyky Emymy apyta’?
- Quer dizer que aquela mulher do Emymy mandou pescar a irmã dela ?

Narymyiapa nywapyky iakry ka by Emyma’nemxapa.
É, na mesma hora ele pescou a outra.

“- Ira’ txiapa ka ha’ tre ikaa ma’da ? “
- É aquela irmã dela que disse, é ?

“ -Ee, iryme iapa ka myra” kepa.
-Eh, foi para aquela que ela falou assim.

Irapa ka anji kemyraty pakasapa tykatyka me’eme.
É aquela irmã dela que trouxe nosso pênis.
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Matyty tany kapyryky neke kapysa tywisia.
Não vai trazer aquele que está no cesto, disse a filha pequena do Xiriminja

Iry tahsa’ inesapa kwapy iisa’ty.
Primeiro, a irmã dela trouxe aquele pênis grande.

-Tyryna taparykyrapy myra’ ikama mama eryna kepa ka 
ira’ namapyiapa.
-Por causa disso, minha mãe quer morrer, ela sofre muito.

Nota: A mãe das duas filhas de Xiriminja passava 
mal quando transava com o pênis grande, sofria mui-
to; Estava muito magra por isso queria morrer.

-Taha kapyryky nekype kapysapa ka by tywisia ha’. 
-Não vai trazer aquele grande, ela disse para irmã dela.

Nota: ‘tywisia’ quer dizer irmã mais nova como ‘tyka’.

“-Bahinjaryky nekepe ta’ kapysapa ka by tywisia tybana nekepe tanyryky  
nekipeta” kepa ka.
- Você só vai trazer o pequeno, tá ! ela disse para irmã dela.

- Pymapa ka myry ikaame mama irina kepa ka, pyma ka.
- Por causa desse pênis mamãe ficou de resguardo, disse ela.

Nota: eryna~irina: Transar e logo em seguida passar mal depois voltar ao 
estado normal (após um período de abstinência). O que Ewepe traduziu como 
‘resguardo’.

Ipaikypa weratyme nerina, myry kaminja iemyra’ irysypa  tete nenypa wapy, myry 
irysapa wapy nenepa tykatyhna’.
Por causa desse pênis as mulheres ficavam de resguardo, por que ele ia dar esse pênis 
dos brancos.

“-Apie’me iake myra’inehuwa nenepe’?”
- Por que ela não trouxe esse pênis ?

Nensapa ka wapy matyty tany pyky.
Ela trouxe esse pênis que tinha no cesto.

“- Anjinjah mikipie’, makybe ?”
- É esse que você pediu, minha irmã ?
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Iakypa kepa: “- Mixopy paryky amy mynepia kepa, tyryna taparyky myry ikam mama 
erina”.
Depois ela disse: - Você trouxe o comprido (falou a irmã mais velha) por causa 
desse pênis mamãe ficou de resguardo.

Impa ka myry kyterety inesapa epy napa ka myraty iapykyryiapa xyha’ty manypa 
ka basykahna kahaiaky mia.
Depois ela trouxe esse nosso pênis e até colocou num local, e o cabelo também.

Yrynjapypa ka ky Emymme’me nikiasapa ?
Assim que Emymy recebeu o pênis ele teve um filho ?

-Yrynjapypa ka nikiasapa temyky tepaikypane piaky ipyiapa.
É, assim que ele recebeu o pênis ele teve um filho.

Impa ka piaky nymepa.
Depois o neto desse Xiriminja nasceu.

Impa iryma’a isima’ nymiapa ha’ kyby.
Depois aquela irmã dela (mais nova) foi para o fundo do rio.

Iakypa tiimy ia kepa: -txapa ka makyba na kepa.
Depois ela falou para o pai dela: - Minha irmã está gestante.

Wykyry manyny kapy ka ky ny’miapa.
Essa filha do Xiriminja não era casada com wykyry por isso ela voltou  para o 
fundo do rio.

Iakypa naryme iawura ha’.
Depois ela voltou para o fundo de novo.

Iakypa imahkypa ny’biaha nympia ryka makyba tany kepa.
Assim que nasceu o filho da irmã dela ela voltou para o fundo novamente.

Iakypa iawura nerime.
Depois ele (o velho Xiriminja) ficou de jejum (passou um dia sem comer).

Iakypa anji matyty tany iaaia iawura ha’ tyty inypaiky keekaty ka taha wakaiaky.
Depois ele levou a comida que estava no cesto para comer.

Irapa ka iima’a kepa: - makyba biky wumahkypa kyne kepa ka iima’a ?
Assim o pai dela disse para ela: - Quando nascer o filho de sua irmã você vem me 
avisar ?
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“-Anhan myrapepe!” kepa.
“-É, assim mesmo! “ela disse.

Ipaikypa kepa: - wykyryme ka makyba biky nympia kepa ka.
Depois ela disse: - O filho da minha irmã que nasceu foi homem, ela disse para o pai 
dela.

Pitxene wumaham kyn Xiriminjaha’ nawomiape’ ?
Quer dizer que o Xiriminja veio depois que nasceu a criança, é ?

“-Iee, ta’ epe ka pitxena’ty nyme myresa iawuresa ka nawomiapa, bahinjesa ka by 
txamyry nawomiapa matatesa ne.”
-Não, assim que a criança nasceu o Xiriminja veio logo, o velho veio assim que acabou 
o parto.

Makry paaky xexerikiate kepa ka wapy.
Eu mesmo vou fazer o maryba do meu neto.

Makry paaky xatymate paaky ta’.
Eu mesmo vou trabalhar com meu neto.

Anjinji tokry iawo’sapa ha’.
Eu queria fazer um roçado para plantar isto.

Yry tapary njapy tapary, iry ia ka Xiriminja bixi hyke myry tapa tete nenenypa.
É nessa cestaria mesmo, é aquela que nós chamamos pele do Xiriminja é nessa daí 
mesmo ele trouxe.

Impa napykepa ha’.
Depois ele veio.

Impa temeky ia kapysapa: “- ie’xime wyhinjake1” kepa.
Depois ele disse para a filha dele: “ - Todos vocês podem sair de dentro da aldeia1”.

Impa by ameka’ kinjehe’me ikohsapa: “- Wyhinjake, wyhinjake kipia aapapa kapysa 
ka by ameka’ kinjehe’me ia.”
Depois a filha dele tentou explicar para kinja: -Vocês podem sair, vocês podem sair da 
aldeia, meu pai falou para que eu explicasse para os kinja.

-Aa wapy kwase ama’ty ia arakypahky:
-É o seguinte, eu tenho uma pergunta tá:

“-Ira ka wapy amy koxi weri kapyse witxitxe’me ka ase’he myrykepa ?”
-Como é que aquele homem que queria transar logo com a filha de Xiriminja pescou 
uma mulher nova, em ?
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Iakypa ka ire’me iemyry pyryiapa ximira’a ?
É o pênis daquele homem que foi ferrado por escorpião ?

“-Nah ia harymapytry: -Ee, myra’tryra pamy  nee bahinje pahky ne’ ?”
“-Nós vamos repetir: -Eh, essa(parte) aí tem que ser colocado um pouco de novo, é 
?”

“-Iee, temyra’ typy ine iabepa ka katyme.”
“-Não, porque esse homem tinha o pênis por isso que queria transar logo.”

Nenepysa kareme iakyne, “- kareme iakyne.”
Aí ele olhou para o corpo da mulher, “-Ah, não tem nada, está bom!”

Iakypa nekwepa nyske’iapa pa...pa...pa...takawu tepa’a.
Depois ele deitou para transar quando o homem começou a deitar a mulher correu 
para o rio, “pa...pa...pa...takawu” (este era o barulho da mulher correndo no rio 
e depois mergulhando)

Impa ka Emyma’a kepa: “-Ninjamapypia ka katym, anjinji parere wopyrykypa 
nysa’ha.”
Depois Emymy disse:-Eu acho que ele deixou voltar, ele percebeu porque viu um 
pouco de chuva.

-Ei, nykypypia yrypym, pa...pa...pa...ha epyparyky.
-Ah, eu sei que ele tentou transar com ela, aí ele foi correndo onde ela estava pa...
pa...pa..., e ele viu o homem desmaiar

Ee, tykata bybyky ineiapa.
Aí ele viu o homem batendo na virilha dele.

Nota: Pois os escorpiões tinha mordido o pênis desse homem.

“-Piare!” kepa ha’!
-Droga!”, disse Emymy!

Hikinjaparyky wapa ta’ kepare tywa koxiparyky.
Eu dei um banho nela, mas você não esperou você queria transar logo com ela.

“-Aakywaba kapotxa” kepa, aryky hikinjate apyky naka witapyta’.
-Por que você não me esperou ? disse ele, eu queria dar banho nela para você casar 
com ela.

Hipirypa kwapa kepa ka ky nikipiapa kwapyky, nikinjepa kwapyky, nydeepa wapy.
Primeira coisa que fiz, eu passei vários remédios disse ele, ele passou vários remé-
dios, deu banho nela e penteou também.
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Symany kapy ka “maibany koorina kee”.
Por isso que no maryba diz “maibany koorina”.

Nota: ‘maibany koorina’ quer dizer pentear o cabelo da vagina.
Datypypy ka myry.
Esse daí foi penteado.

Ita ka myry maryba ha’ na : “maibany koorina keere, maibany koorina keere”.
É aquele mesmo maryba que é cantado “maibany koorina keere, maibany koorina keere”.

Irahpa iaky myry txawara maibany koorina wan koorina kary.
É esse aí mesmo que se canta ‘maibany koorina’.

Xiriminja mene syhy idatypypa kara anji kwapotxany kary iiane’ ampa ha’ ia kyn 
kypeme nykase, irapepe myry maibany koorine.
É o cabelo da vagina da mulher do Xiriminja que foi penteado por isso cantamos 
‘maibany koorine’. Vocês pensam que não é ?

Irapa ka yrynjapy ne’pia ?
Como é que ficou a história ?

Iakypa ka Xiriminja nawomiapa.
Depois Xiriminja veio para terra.

Apie’me iake ke’me: “-Iee! epy na wohsa perimi iwapy wumymapytry kape”.
Por que esse homem disse: “-Eu não vou para o mato, eu vou subir aqui em cima da 
maloca porque ele vai ser nosso cunhado nós não podemos sair para o mato”

-Iryme wutakake a’a patyme irympa kwapy a’a nytakepa kipia papa ta’ kepa Xirinja 
imeky yrynjapy iybyhy.
-Todos vocês podem sair para o mato, disse Xiriminja para sua filha e ela falou para 
todos kinja sair.

Karempa we’xohkypa yryhte kepa kary, typykymase na yrypapy na, epy na hypykyry-
mate katypa ka kepa.
Assim que eu aprontar tudo, eu vou começar cantar; Ele queria se transformar igual 
a kinja, disse Xiriminja

Impa by kinja tyrety nytabremypysa wakapy nytyt manaka nytabremypysapa byryry, 
byryry, byryry, byryry samka tyhnaka, mydy kadyre tyhnaka noohsapa txawara, 
motxipara ha’, wahary ka by na.
Então essas cobras que queriam se trans-
formar em homem, elas se enrolaram no 
tronco do esteio da maloca (fazendo esse 
barulho): byryry, byryry, byryry, elas se 
enrolaram até na rede, até em cima da 
maloca, elas eram muitas.
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Anji ka wakapy nyta’ yropa ka by nymypysapa mymy, mymy tahkome poopyky ta’.
Aqui está o esteio da maloca, é nesse aí mesmo que elas se enrolaram por causa 
do cheiro dos kinja.

Impa byme nykyteepa ha’: “-E, e, e, e, ia ke’me.”
(Depois esse homem que subiu em cima da maloca começou a cantar), aí ele se 
assustou com a cobra: “-Eh, eh, eh.”

Noonype mymo’o txyhnaka kyn ?
Onde ele subiu aí em cima, é ?

Anjinji txyhnaka mydy tyhnaka ka ke’me noosapa ?
Em cima da maloca, é ?

Parimi iwapy ky typyny wiita’ kepan be’maha nymykwepa tykatyiaky eka na 
kerypyryiaky.
Ele vai ser nosso cunhado por que nós não vamos ver a chegada dele.

Impa by tahkome ietxasapa ha, ekynky ietxasapa: “ -e!, e!, e!, inyapa, inyapa, 
inyapa kaky merekypy narymapa tyka tyne’.”
Depois essa cobra de estimação do Xiriminja fez o homem que subiu gritar: “ -Eh, 
eh, eh, ele vai me comer, ele vai me comer”, ele ouviu o homem gritando e o 
homem mais novo voltou para o rio.

Myry wokaty iapenypa narymepa tahmapa.
Depois o homem voltou para pegar bananas.

Aawatypa wemy iape’iapa ha’ txamyrypa wemy ta na’ty pahky, ka anji mepe 
ie’xime.
Ele pegou o jamaxi velho como eu, essa batata é que estava no jamaxi do velho 
Xiriminja.

Kaxiri bytyry wara iypyry kypa ka ky ameky kepa:
A filha do Xiriminja avisou para os parentes dela: -vamos embora, lá está o pes-
soal.

Nota: Quando o Xiriminja estava perto de chegar, a água ficava 
borbulhando como borbulha o tucupi.

“-Noopia, noopia, noopia...kama!, kama!, kama!”
“-Já estão vindo, já estão vindo, já estão vindo, vamos, vamos sair daqui.”

Yrypy kapy kinjaty ne’piany kepa, kareme wytatyhywesa tete narymapa.
É muita gente disse a filha do Xiriminja, todos os Xiriminja ainda não chegaram 
na aldeia, eoutros que vinham atrás voltaram para lá.
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Impa ky ameky manynypa narymepa woky iapenypaty.
Depois esse homem que casou com a filha dele correu para receber bananas.

Impa woka’ty iape’ia kawanji xiwia ipe manyparyky nape’iapa.
Depois ele recebeu kawanji (nome da banana) e aquela banana vermelha.

Tahmapa wemy tany iemxapah ka ameky manynypa.
O homem que casou com a filha dele ele só recebeu tudo que tinha no jamaxi do velho.

“-Ira’a ipaky ne karempa ipykymahkype’ ?”
“-Como nós íamos ser quando todos eles se transformassem ?”

Kareme ka ipaiaky he, waha ka anji kokyrynee.
Nós íamos ser bons, e nós teríamos muitas bananas.

“-Yrypypa ka ipaiaky kinjehe’me ne yrypypam iapaiaky kinje’me ne’?”
“-Será que eles iam ficar aqui ?”

Iakypa txinjahpo namahpa wii ?
Pôxa, ele voltou com muito cesto ?

Ameka iapahky ka anjaty iape’pysapa Xiriminja bixi katyme.
É, a filha dele que recebeu essa cestaria chamada ‘pele do Xiriminja’.

Tahmapa njahpy pypahky tete myry ka na hytaine.
Essa aí é a cestaria do velho, eu escuto os velhos falando.

Pierimi pahky tete myry iape’pa tahmapa wemy iape’pa tykatyka.
É o cunhado dele que recebeu esse jamaxi do velho, diziam os antigos.

Impa anji iryiapa.
Depois ele entregou.

Anji paty masyrypa we’potxa kepa woky imepaha minjase imepaha’ yraparyky nyme-
pa.

Eu queria fazer roçado para plantar isso, disse o velho antes de entregar a muda da 
banana e da mandioca.

Xiriminja nipiaka kahyry ka anji kokra’ty.
Quem trouxe essa banana para nós foi Xiriminja.

Ikykwa panji iakatxi ieehuwa tahkome txitxi.
Por isso que antigamente, os antigos não tomavam mingau de ‘iakatxi’ (uma espécie 
de banana).
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Myra kra myrykyma’a hakypaine:
É assim que eu converso com meu filho:

“-Anjaty merimapytry anjatypy merimapytry Xiriminja nipiaka kohpy kara anji!”
“-Você não pode tomar este mingau porque essa banana foi trazida pelo Xiriminja!”

Apia iaky ka myryma’a herimapytry pitxeni wumahkypa kyn ?
Quando é que nós não podemos comer essa banana ?

-Bahinja wumahkypat ? Keriri tehky ka wapy bahinja wumahkypa teny ma’typy 
aty kakypa hytabaine.
-Assim que nasce menino, é ? Quando nasce menino ou menina pode comer só 
‘keriri’(banana ouro).

Nota: Só que nós comemos todos os tipos de banana isso não pode acontecer quan-
do nasce bahinja(criança).

“-Bahinja iiperyky wapamy eeky tykaty iakaa” papa a’a iaha’.
Meu pai dizia para nós: “- Vocês só podem comer a fruta pequena!”

Kwa ina ta aaminjaky iana iaky.
Ás vezes eu mesmo converso (comigo mesmo) assim.

7. VERSÃO EM PORTUGUÊS DAS NARRATIVAS

‘A HISTÓRIA DE IANANA’

‘Ianana matou os antigos por causa dos periquitos.’
‘Muitos antigos subiram nas árvores de kamakaxi para matar 
os periquitos.’

‘Então Ianana encontrou os antigos matando periquitos.’

‘Então Ianana flechou os antigos bem na testa.’

‘Depois Ianana não acertou sua flecha na pessoa dona da 
sorte, difícil de morrer.’

‘Depois Ianana disse: - No tempo em que não tiver mais ani-
mais, minha flecha desaparecerá!.”’ 

‘Então (Ianana) juntou os antigos mortos e depois amarrou 
como amarra-se macaco guariba.’
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‘Então (Ianana) levou os antigos mortos para casa dele .’

 ‘Então aquela pessoa que (Ianana) não conseguiu matar, o dono da sorte foi atrás, 
observando  para ver onde  (Ianana) iria levar seus parentes mortos.’

‘Então Ianana chegou em sua própria casa.’

‘Então aquele antigo, dono da sorte escutou Ianana dizendo para os mortos:-“hepe! 
hepe! hepe! hebe.”’

‘Então aquele antigo, dono da sorte mediu a largura da porta da casa de Ianana com 
um pau.’

‘Então ele levou a medida da porta da casa de Ianana para aldeia.’

‘Então o antigo fez uma tábua (para fechar a casa de Ianana).’

‘Então o antigo fez uma tábua e levou para fechar a porta de Ianana.’

‘Então o coitado, o pobre Ianana ficou preso com a tábua e ainda sendo flechado.’

Nota: Ianana vivia/morava dentro de um pau oco (dentro de uma árvore).

‘Então o antigo tocou fogo na casa de Ianana.’

‘Então o antigo fez muito fogo.’

“Acende!” “Acende!” diziam os antigos “coloca mais lenha!” “coloca mais lenha!” 
“muita!!”falava um dos antigos para os outros.

‘Então queimaram Ianana, disse meu pai.’

‘Então depois que os antigos queimaram a casa de Ianana, voltaram para casa deles.’

‘Então depois os antigos retornaram para ver as cinzas de Ianana.’

‘Então os antigos ouviram o filho de Ianana cantando.’

‘Hensin, hensin mensi taba iene piky many taba iene... dizia o filho de Ianana.’

Nota: Não conseguir traduzir o canto do Ianana. Solicitei ajuda dos meus professores 
da língua, mas eles também não tinha certeza da tradução e o narrador falava pouco 

Português.

‘Os antigos pegaram o filho de Ianana que estava num pau oco para criar.’

‘Então os antigos levaram-o com eles.’

‘Então os antigos criaram o filho de Ianana até ele crescer.’
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‘Depois que ele cresceu, ele tirava pêlos das antas para seu pai de criação ver (ele 
levava o pêlo para mostrar que tinha anta por perto).’

‘Então depois de crescido, o filho de Ianana flechou uma anta e embrulhou com 
folha de patauá como se fosse uma cutia.’

‘Então o filho de Ianana trouxe a anta morta para sua mãe de criação ver.’

‘Então (antes da mãe adotiva abrir o embrulho), ele mandou: “-Diz mãe ! Heme! 
Heme!”(só que ela não falou).’

‘Então a mãe dele disse: “-Isto que você trouxe, não é anta não! Parece mais cutia; 
O meu marido quando trazia anta era num jamaxi (feito de folha) bem grande”.’

‘Então quando ela cortou o cipó que amarrava o embrulho, o mesmo se espalhou 
aparecendo o tamanho grande  de verdade da anta .’

‘Então quando a mulher antiga abriu o embrulho, o pé da anta bateu no forno de 
barro e quebrou e a panela de barro também.’

‘Então o filho de Ianana ficou muito triste.’

‘Então o filho de Ianana disse: “- Você não é minha mãe não!” “Minha mãe de 
verdade dizia:

-hepe! hepe! hebe!”’

‘Então o filho de Ianana escutou (um passarinho cantando): -tykry, tykry,tykry.’

‘Então o filho de Ianana disse: “-Este é meu tio cantando.’

‘Depois logo após disso, o filho de Ianana foi embora (e nunca mais voltou).’

‘O CÉU CAIU SOBRE OS ANTIGOS’
‘As antas e os porcos do mato chegaram próximo da aldeia dos antigos.’

‘Muitos animais chegaram perto da aldeia dos antigos, alguém contou para os 
outros kinja que isto aconteceu antes.’

‘Então os antigos viram que os dentes dos tatus estavam como os dentes dos por-

cos do mato.’

Nota: Os antigos perceberam isso porque os tatus tem dentes pequenos e os den-
tes dos porcos do mato são grandes.

‘Então ele viu a casa do seu próprio cunhado.’

‘Então os antigos disseram/falaram:’

“-Lá está a casa daquelas pessoas!”, falaram os antigos para seus cunhados.’

Nota: As aldeias eram muito distante umas das outras, mas um grande fogo fez 
uma grande clareira na floresta que tornou possível avistar as aldeias distantes.’
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‘Depois disso, o céu caiu sobre os antigos.’

“Coitado de nós, coitado de nós” diziam os antigos. “O que está acontecendo?”diziam 
os antigos . Depois o céu caiu sobre a aldeia e matou-os..’

‘Apenas um homem e uma mulher (irmãos) que se protegeram no suporte (esteio do 
meio da maloca) salvaram-se.’

‘Todos os outros da casa morreram.’

‘Então (aquelas pessoas que se salvaram) passaram pelo esteio da maloca para nova 
terra, disse meu pai.’

Nota: O esteio central da maloca fez um buraco no céu. Através deste buraco as pes-
soas que se salvaram, sairam e foram para cima do céu velho e construiram uma nova 
aldeia. Hoje os Waimiri Atroari vivem no topo/ em cima do céu.

‘Eles levaram um tempo para se recuperar dos machucados causados pela queda do 
céu, diziam os antigos. Os antigos diziam que o céu era muito quente.’

‘Os irmãos que sobreviveram, eles reproduziram. É por causa dos filhos deles que es-
tamos aqui hoje.’

‘Eles demoraram para encontrar as redes deles.’

‘Eles demoraram para encontar um lugar para fazer suas próprias roças.’

‘Então os antigos (o irmão e a irmã que sobreviveram) levaram muito tempo para con-
struir a casa deles e para fazer a roça também, sua esposa também ajudou na prepa-
ração do roçado.’

‘Os antigos preparam o roçado com machado que não era de metal, mas feito de pedra 
com dentes de porco do mato e de paca. Eles cortaram a roça bem devagar.’

‘Então eles, os sobreviventes, transaram, transaram, transaram e reproduziram mui-
tas crianças.’

‘Então muitos filhos nasceram para ajudá-los.’

‘Então os antigos se reproduziram bem devagar e para cada filho que nascia , eles con-
tavam a história da queda do céu.’

‘Depois Mawa pegou o casal que sobreviveu, disse meu pai.’

‘O céu cai muito, ele gosta de cair...disse meu pai para nos assustar!!’

‘O céu sempre, sempre, sempre cai matando muitos antigos.’

Nota: Os antigos diziam que o céu já caiu três vezes . A última vez foi esta que os irmão 
sobreviveram.

‘Aquele céu que caiu foi substituído por este céu que temos hoje, disse meu pai.’

Nota: Este céu que temos hoje também irá cair um dia, disse um kinja. 
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‘A HISTÓRIA DO BEIJÚ’
‘Cedo pela manhã, fomos para roça arrancar mandioca.’ 

‘Então nós voltamos para casa com os Jamaxis cheios de mandioca.’

‘Depois nós descascamos a mandioca com a faca.’

‘Depois nós lavamos a mandioca com água numa bacia.’

‘Depois disso nós esprememos (a mandioca) numa peneira.’

‘Depois nós colocamos a mandioca na prensa.’  

‘Então nós secamos a massa.’

‘Então nós torramos o beijú no forno de pedra.’

‘Então terminou/acabou.’

‘A HISTÓRIA DA COMIDA.’
‘Os Kinja (auto-denominação Waimiri Atroari, quer dizer gente/pessoa) coz-
inham no fogo.’

‘Então quando a carne ficou mole/macia, eles tiraram do fogo.’
‘Então (depois que esfriou) eles tiraram a comida/carne da panela e colocaram na cuia.’ 
‘Então a criança pegou a comida com as mãos.’
‘O cachorro chegou perto da criança.’
‘Depois a criança falou:’
‘- Droga cachorro, você não tem sua comida!’

‘Acabou.’

A HISTÓRIA DE EMYMY
Os antigos queriam flechar os animais que comiam a fruta do tucumã.

Emymy não encontrava os animais que comiam a fruta do tucumã.

Depois Emymy armou uma armadilha e depois ele testou:

-Ah, já está bom, disse Emymy!

Então Emymy enganou o parente dele com osso de veado, é isto que estou afiando disse.

Os antigos não tinham pênis ?

Nós não tínhamos pênis, com este dedo é que o sem pênis tentava 
transar com as mulheres.

Depois ela trouxe o pênis para o marido dela, primeiro ela trouxe o pê-
nis grande aquele que é o pênis do branco, é aquele que seria nosso pênis.



VOZES DA FLORESTA: A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS  >> 5150<< VOZES DA FLORESTA: A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

Emymy armou a armadilha.

Depois xiriminja ficou preso na armadilha.

De madrugada Emymy se levantou. Depois ele foi e se perguntou: - O que será que eu 
encontrei ?

Depois ele viu que era uma pessoa. Então ele disse:

Isso, é você que estava comendo esta fruta é ? disse Emymy.

Está aqui o osso da minha côxa, eu sou uma pessoa chamada Mapiri.

Ele até falou o nome dele (o Xiriminja que falou) e depois ele entregou o osso da côxa 
dele.

-Sanji, sanji, sanji...dizia o osso do xiriminja.
Obs: Este era o barulho que o Emymy fazia amolando o osso do Xriminja.

Depois um homem danado disse para ele: -O que você está afiando ?

Depois outro kinja danado chegou com ele.

Depois ele disse: -O que está fazendo barulho ? disse kinja.

Depois ele respondeu:

É isto que estou afiando, ele disse.

Depois o kinja falou:

O que é isto que você está afiando que está fazendo barulho, disse kinja

Depois o Emymy respondeu para os kinja:

- É este osso de veado que estou afiando que está fazendo barulho, disse Emymy.

Depois ele foi com o cunhado dele: -Vamos pescar peixes, meu cunhado !

Depois ele achou um local para ele pescar.

Você só vai pescar neste local, eu vou pescar naquele local, disse Emymy.

Emymy foi sozinho para aquele local pescar.

Antes o xiriminja disse para ele: - Minha filha está naquela correnteza do rio , é por 
isso que ele foi naquela correnteza.

Antes de entregar o osso de sua côxa, xiriminja conversou com ele.

Assim o xiriminja disse para ele:
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- A minha filha está naquela correnteza e nesta correnteza estão os Wehmiri, 
disse o Xiriminja para Emymy.

É aquele poço que nós chamamos assim, e naquela correnteza ele ia pescar peixe.

Os outros parentes dele foram para outra correnteza do rio.

Depois eles pescaram os peixes que não foram comidos que diziam: -Ky’...ky’  
ky’...(esta era o barulho que os peixes faziam querendo se soltar dos anzóis).

Depois os parentes dele ouviram eles sorrindo (Xiriminja e Emymy): -Ha...ha....
ha...ha...

Depois os kinja disseram:

-Eh, de que ele está rindo? falaram os kinja para Emymy.

Os kinja ouviram a risada da mulher.

-Faltou pescar minha cestaria, disse ela para Emymy.

É esta cestaria mesmo!

No cabelo da filha do Xiriminja o anzol ficou preso dizia os antigos.

Nós descobrimos que assim ficou enrolado(preso) o cabelo do xiriminja.

É assim mesmo que ficou enrolado o cabelo do Xiriminja.

Este anzol da côxa do Xiriminja não errou o cabelo da filha dele.

- Cabeça ?

-Foi no cabelo que pegou.

O anzol que nós usamos hoje já era igual a esse daí.

Depois Emymy pegou (2 Xiriminja: uma moça e outra pequena).

Esse Emymy andou muito tempo com ela, ele tentou transar com ela com o dedo 
dele.

Ele penteou, penteou, penteou, penteou o cabelo da vagina dela.

Como ficou aquele irmão dele ? Ele gritou: Eh…, eh…eh…

Depois ele ficou bravo com Emymy? Não, outro kinja que ficou bravo com ele.

É assim que Emymy fez com ela, penteou o cabelo da vagina dela e depois tirou 
uma lacraia da vagina dela.
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Obs: O txamyry (quem está contado a história) está dizendo que primeiro ele penteou 
o cabelo da vagina dela e depois ele deu banho nela.

Por isso que a festa é chamada de “maiibany kowyrena” , diz o maryba.

-É o seguinte por que o homem bateu no peixe ?

-Não, é porque eles discutiram entre si (kinja com kinja). -Ah você mesmo não poderia 
ter mulher, disse um deles discutindo, e até agora a piranha tem a forma que tem hoje 
(larga).

Obs: Antes a piranha tinha forma de traíra, depois que os kinja bateram nela, ela 
ficou assim.

E até agora a piranha está daquele jeito.

Depois ele voltou para casa, e ele disse para os parentes deles, Emymy pescou a mul-
her do Xiriminja, disse o que tinha pênis.

Depois ele deu banho nela.

Então quer dizer que Emymy deu banho nela ?

-É, lá mesmo ele deu banho nela com kraxinja e vários remédios, vários remédios, 
vários remédios ky…ky…ky…ky.

Obs: Este era o barulho da água que fazia quando ele dava banho nela.

Depois Emymy levou ela para casa. Na mesma hora ele pescou a irmã dela.

Ele bateu esse peixe numa árvore chamada wanywene

Obs: ba…ba…ba…este era o barulho da batida do peixe na árvore.

Esse é outro homem, o homem que tinha pênis.

- É o seguinte, os antigos diziam que esses homens que tinham pênis queriam transar 
com aquela mulher.

Depois ela disse: -Eh! Por que você quer transar comigo ? Vá pescar outra, minha irmã, 
nós somos muitas.

Assim que o marido dela saiu, a mulher estava quebrando a lenha. Ele (o homem sem 
pênis) foi atrás dela para transar.

Ele pediu: -Olha eu quero transar com você. Aquele homem que casou com você, ele 
vai transar com você tranqüilo.

- Não, você não pode transar comigo, vá pescar , disse a filha do Xiriminja.

Depois ela entregou para ele aquele anzol que ficou preso no cabelo dela, dizia o meu pai.
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É com esse anzol que nós fomos pescadas.

Depois ele correu junto com aquele anzol.

- Quer dizer que aquela mulher do Emymy mandou pescar a irmã dela ?

É, na mesma hora ele pescou a outra.

- É aquela irmã dela que disse, é ?

-Eh, foi para aquela que ela falou assim.

É aquela irmã dela que trouxe nosso pênis.

Não vai trazer aquele que está no cesto, disse a filha pequena do Xiriminja

Primeiro, a irmã dela trouxe aquele pênis grande.

-Por causa disso, minha mãe quer morrer, ela sofre muito.

Obs: A mãe das duas filhas de Xiriminja passava mal quando transava com o pênis 
grande, sofria muito; Estava muito magra por isso queria morrer.

-Não vai trazer aquele grande, ela disse para irmã dela.

Obs: ‘tywisia’ quer dizer irmã mais nova como ‘tyka’.

- Você só vai trazer o pequeno, tá ! ela disse para irmã dela.

- Por causa desse pênis mamãe ficou de resguardo, disse ela.

Obs: eryna~irina: Transar e logo em seguida passar mal depois voltar ao estado 
normal(após um período de abstinência). O que Ewepe traduziu como ‘resguardo’.

Por causa desse pênis as mulheres ficavam de resguardo, por que ele ia dar esse 
pênis dos brancos.

- Por que ela não trouxe esse pênis ?

Ela trouxe esse pênis que tinha no cesto.

- É esse que você pediu, minha irmã ?

Depois ela disse: - Você trouxe o comprido (falou a irmã mais velha) por causa 
desse pênis mamãe ficou de resguardo.

Depois ela trouxe esse nosso pênis e até colocou num local, e o cabelo também.

Assim que Emymy recebeu o pênis ele teve um filho ?

É, assim que ele recebeu o pênis ele teve um filho.
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Depois o neto desse Xiriminja nasceu.

Depois aquela irmã dela (mais nova) foi para o fundo do rio.

Depois ela falou para o pai dela: - Minha irmã está gestante.

Essa filha do Xiriminja não era casada com wykyry por isso ela voltou  para o fundo do rio.

Depois ela voltou para o fundo de novo.

Assim que nasceu o filho da irmã dela ela voltou para o fundo novamente.

Depois ele (o velho Xiriminja) ficou de jejum (passou um dia sem comer).

Depois ele levou a comida que estava no cesto para comer.

Assim o pai dela disse para ela: - Quando nascer o filho de sua irmã você vem me avisar ?

-É, assim mesmo ela disse.

Depois ela disse: - O filho da minha irmã que nasceu foi homem, ela disse para o pai dela.

- Quer dizer que o Xiriminja veio depois que nasceu a criança, é ?

-Não, assim que a criança nasceu o Xiriminja veio logo, o velho veio assim que acabou 
o parto.

- Eu mesmo vou fazer o maryba do meu neto.

-Eu mesmo vou trabalhar com meu neto.

Eu queria fazer um roçado para plantar isto.

É nessa cestaria mesmo, é aquela que nós chamamos pele do Xiriminja é nessa daí 
mesmo ele trouxe.

Depois ele veio.

Depois ele disse para a filha dele: - Todos vocês podem sair de dentro da aldeia.

Depois a filha dele tentou explicar para kinja: -Vocês podem sair, vocês podem sair da 
aldeia, meu pai falou para que eu explicasse para os kinja.

-É o seguinte, eu tenho uma pergunta tá:

-Como é que aquele homem que queria transar logo com a filha de Xiriminja pescou 
uma mulher nova, em ?

É o pênis daquele homem que foi ferrado por escorpião ?

-Nós vamos repetir: -Eh, essa(parte) aí tem que ser colocado um pouco de novo, é ?
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-Não, porque esse homem tinha o pênis por isso que queria transar logo.

Aí ele olhou para o corpo da mulher, “-Ah, não tem nada, está bom!”

Depois ele deitou para transar quando o homem começou a deitar a mulher correu 
para o rio, “pa...pa...pa...takawu” (este era o barulho da mulher correndo no rio 
e depois mergulhando)

Depois Emymy disse:-Eu acho que ele deixou voltar, ele percebeu porque viu um 
pouco de chuva.

-Ah, eu sei que ele tentou transar com ela, aí ele foi correndo onde ela estava pa...
pa...pa..., e ele viu o homem desmaiar

Aí ele viu o homem batendo na virilha dele.

Obs: Pois os escorpiões tinha mordido o pênis desse homem.

Isso, disse Emymy!

Eu dei um banho nela, mas você não esperou você queria transar logo com ela.

-Por que você não me esperou ? disse ele, eu queria dar banho nela para você casar 
com ela.

Primeira coisa que fiz, eu passei vários remédios disse ele, ele passou vários remé-
dios, deu banho nela e penteou também.

Por isso que no maryba diz “maibany koorina”.

Obs: ‘maibany koorina’ quer dizer pentear o cabelo da vagina.

Esse daí foi penteado.

-É aquele mesmo maryba que é cantado “maibany koorina keere, maibany koori-
na keere”.

É esse aí mesmo que se canta ‘maibany koorina’.

É o cabelo da vagina da mulher do Xiriminja que foi penteado por isso cantamos 
‘maibany koorine’. Vocês pensam que não é ?

Como é que ficou a história ?

Depois Xiriminja veio para terra.

Por que esse homem disse: -Eu não vou para o mato, eu vou subir aqui em cima da 
maloca porque ele vai ser nosso cunhado nós não podemos sair para o mato

-Todos vocês podem sair para o mato, disse Xiriminja para sua filha e ela falou 
para todos kinja sair.
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-Assim que eu aprontar tudo, eu vou começar cantar; Ele queria se transformar igual 
a kinja, disse Xiriminja

Então essas cobras que queriam se transformar em homem, elas se enrolaram no 
tronco do esteio da maloca (fazendo esse barulho): byryry, byryry, byryry, elas se en-
rolaram até na rede, até em cima da maloca, elas eram muitas.

Aqui está o esteio da maloca, é nesse aí mesmo que elas se enrolaram por causa do 
cheiro dos kinja.

(Depois esse homem que subiu em cima da maloca começou a cantar), aí ele se assus-
tou com a cobra: -Eh, eh, eh.

Onde ele subiu aí em cima, é ?

-Em cima da maloca, é ?

-Ele vai ser nosso cunhado por que nós não vamos ver a chegada dele.

Depois essa cobra de estimação do Xiriminja fez o homem que subiu gritar: -Eh, eh, 
eh, ele vai me comer, ele vai me comer, ele ouviu o homem gritando e o homem mais 
novo voltou para o rio.

Depois o homem voltou para pegar bananas.

Ele pegou o jamaxi velho como eu, essa batata é que estava no jamaxi do velho Xirim-
inja.

A filha do Xiriminja avisou para os parentes dela: -vamos embora, lá está o pessoal.

Obs: Quando o Xiriminja estava perto de chegar, a água ficava borbulhando como 
borbulha o tucupi.

-Já estão vindo, já estão vindo, já estão vindo, vamos, vamos sair daqui.

É muita gente disse a filha do Xiriminja, todos os Xiriminja ainda não chegaram na 
aldeia, e outros que vinham atrás voltaram para lá.

Depois esse homem que casou com a filha dele correu para receber bananas.

Depois ele recebeu kawanji (nome da banana) e aquela banana vermelha.

O homem que casou com a filha dele ele só recebeu tudo que tinha no jamaxi do velho.

Como nós íamos ser quando todos eles se transformassem ?

Nós íamos ser bons, e nós teríamos muitas bananas.

Será que eles iam ficar aqui ?

Pôxa, ele voltou com muito cesto ?
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É, a filha dele que recebeu essa cestaria chamada ‘pele do Xiriminja’.

Essa aí é a cestaria do velho, eu escuto os velhos falando.

É o cunhado dele que recebeu esse jamaxi do velho, diziam os antigos

Depois ele entregou.

-Eu queria fazer roçado para plantar isso, disse o velho antes de entregar a muda 
da banana e da mandioca.

Quem trouxe essa banana para nós foi Xiriminja.

Por isso que antigamente, os antigos não tomavam mingau de ‘iakatxi’ (uma es-
pécie de banana).

É assim que eu converso com meu filho:

-Você não pode tomar este mingau porque essa banana foi trazida pelo Xiriminja.

-Quando é que nós não podemos comer essa banana ?

-Assim que nasce menino, é ? Quando nasce menino ou menina pode comer só 
‘keriri’(banana ouro).

Obs: Só que nós comemos todos os tipos de banana isso não pode acontecer quan-
do nasce bahinja (uma criança).

Meu pai dizia para nós: - Vocês só podem comer a fruta pequena!

Ás vezes eu mesmo converso (comigo mesmo) assim.
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