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I. Introdução 
 
Os Kaxinawá, também 
autodenominados Huni Kuĩ 
(homens verdadeiros) são uma 
população indígena da família 
linguística pano, falante da 
língua hãtxa ku, nativa da 
Amazônia – na fronteira entre o 
Brasil e o Peru.  
 
Na região acreana do Brasil, os 
Huni Kuĩ vivem atualmente em 
12 Terras Indígenas distribuídas 
nos rios Purus, Envira, Murú, 
Humaitá, Tarauacá, Jordão e 
Breu, com população estimada 
em aproximadamente 8 mil indivíduos (2014), constituindo 45% do total da população 
indígena do estado. Do total dos Huni Kuĩ, 67% vivem em 10 (dez) terras no rio Tarauacá́, 
afluente do rio Juruá́. Muitas famílias vivem também hoje nas cidades de Santa Rosa, 
Tarauacá́, Jordão, Feijó́ e na capital Rio Branco. Em território peruano, aproximadamente 2 
mil Huni Kuĩ (2007) vivem em 11 “comunidades nativas”, oficialmente reconhecidas no alto 
rio Purus e no rio Curanja. 
 
Mesmo ligados por casamentos entre os Kaxinawá brasileiros e peruanos, observa-se até os 
dias de hoje duas tradições Kaxinawá: a peruana e a brasileira. A tradição peruana, que 
manteve sua autonomia por mais tempo, é considerada mais " tradicional " que a segunda, 
brasileira, que se familiarizou com a cultura seringalista. As aldeias brasileiras estão passando 
hoje por um profundo processo de retomada das tradições (movimento iniciado a partir dos 
anos 2000 nas aldeias Huni Kuĩ do rio Humaitá́ onde realizamos o trabalho de campo dessa 
pesquisa). 
 

II. Aspectos Históricos 
 
Uma proposta de divisão do tempo em 5 períodos da historia dos Kaxinawá foi elaborada nos 
contextos iniciais de formação escolar entre os povos indígenas no Acre, em parceria com a 
CPI-AC (Comissão Pro-Índio). 
 

1. Tempo das Malocas  
 
O tempo das malocas refere-se então ao período anterior a chegada dos estrangeiros nas 
regiões acreanas. Nessa época, os Huni Kuĩ distribuíam-se por uma extensa faixa territorial e 
ocupavam, majoritariamente, ambientes de terra-firme situados próximo aos igarapés dos 
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principais rios afluentes da margem direita do rio Juruá – Envira, Tarauacá, Jordão, Breu, 
Gregório e Riozinho da Liberdade. 
 

2. Tempo da Correria - Final do século XIX 
 
Esse período extremamente violento corresponde a expansão econômica da Amazônia, 
durante o qual os territórios tradicionais foram invadidos e a população nativa expulsada e/ou 
massacrada pela sociedade não indígena, para abrir seringais e assentamentos dos migrantes 
nordestinos (principalmente cearense) nos rios Juruá, Purus e Tarauacá (bem como de seus 
principais afluentes). Devido á situação, o povo sobrevivente decidiu migrar, por uma parte 
na região peruana do rio Curanja – afluentes das cabeceiras do rio Purus, e outra parte do 
grupo se refugiou nas cabeceiras dos rios Envira e Tarauacá, no lado brasileiro. 
 
De 1912 até o início da segunda grande guerra, os seringalistas sofrem uma forte depressão 
atrelada à introdução do plantio de seringueiras e extração do látex na Malásia. O sucesso 
dessa empreitada – promovida pela Inglaterra em uma de sua colônia asiática resultou na 
queda dos preços da borracha brasileira no mercado internacional. Em decorrência dessa 
concorrência, a economia regional passou por grandes mudanças, e os seringalistas mudaram 
de estratégia, passando a incentivar a inserção dos indígenas à empresa seringalista. 
 

3. Tempo do Cativeiro 
 

Entre a segunda guerra mundial e os meados da década de 1970, para o desenvolvimento da 
guerra, foi criado o Banco da Borracha, através de parcerias entre o governo federal e os 
Estados Unidos da América. Nesse sentido, os seringais da Amazônia voltam a praticar o 
extrativismo como principal atividade produtiva. Nessa época, muitos indígenas foram 
forçadamente inseridos e aprisionados nos seringais: patrões extremamente severos, 
trabalho exclusivo no corte da borracha, baixa renda, proibição de praticar suas tradições 
culturais e atividades de sobrevivência sendo obrigados de comprar dos seringalistas o que os 
deixavam sempre endividados.   
 
Com o final da guerra, a economia da borracha passa por sua segunda decaída. Muitos patrões 
seringalistas vão a falência e abandonam “suas” terras. No final dos anos 1960, o governo 
brasileiro adotou uma nova política desenvolvimentista para a Amazônia, a qual consistia em 
conceder facilidades fiscais para ocupar e transformar economicamente a região. Nessa época 
chegaram os fazendeiros “paulistas” implementando a pecuária nos seringais, o que acirrou 
ainda mais a pressão fundiária entre indígenas, seringueiros regionais, e “paulistas”.  
 

4. Tempo dos direitos 
 

Em 1975, a FUNAI instalou-se na região e deu início aos levantamentos demográficos, 
socioeconômicos, culturais e fundiários da população Huni Kuĩ. Tendo em vista as injustiças 
sociais praticadas pelos patrões seringalistas e o direito originário dos Huni Kuĩ ao território, a 
FUNAI, na figura de Terri Aquino conjuntamente com Sueiro Sales e seu filho, Getúlio Sales, 
em 1980 deram início ao processo de reconhecimento e delimitação dos territórios indígenas. 
Uma vez concedido, a população Huni Kuĩ, passou a finalmente reproduzir seu modo de vida 
de forma livre, reincorporando valores culturais como parentesco e reciprocidade, e 
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praticando as atividades de subsistência, como os sistemas agrícolas tradicionais, o manejo 
das florestas, caça, pesca, criação de animais e, recentemente, a implementação de sistemas 
agroflorestais, buscando sempre melhorar suas condições de vida, em parceria com algumas 
ONG e a FUNAI.  
 

5. Novo tempo (Xinã Bena) 
 

Esse novo tempo é agora, época de resgate cultural que alia a transmissão das tradições entre 
velhos e jovens e de intercâmbios com o mundo do século XXI, levando arte e cura por fora 
das suas fronteiras. 
 

III. Aspectos Sócio- Culturais 
 

1. Organização social 
 
Uma das características que distinguem os Huni Kuĩ dos outros grupos Pano é a sua forma de 
organização social em metades e a alternância de geração na transmissão de nomes próprios. 
Os Huni kuin se dividem em duas metades (ver a historia das doenças):  

• Duabakebu: homens (dua) e mulheres (banu) 

• Inubakebu:  homens (inu) e mulheres (inani)  
Dessa forma, os parentes pertencentes a uma mesma metade são consanguíneos, enquanto 
entre metades opostas são afins. Uma regra fundamental é que o homem sempre é da metade 
do pai, ao passo que a mulher pertence a metade oposta à da mãe. Assim, ocorre o 
matrimônio cruzado entre as metades, em que um núcleo familiar resulta da combinação de 
metades, o que para a vida prática, reflete em um ambiente com pessoas que desempenham 
diferentes papéis e cooperam nas atividades produtivas diárias. 
Abaixo, uma representação do matrimônio e os descendentes. O filho, do sexo masculino, 
permanece na mesma metade que o pai, enquanto a filha é transferida para a metade oposta 
à da mãe. 

 
 

2. A casa coletiva: Shubuã 
 
 
Quando os Kaxinawá viviam mata adentro, suas 
habitações eram malocas, grandes casas coletivas 
chamadas de shubuã em Kaxinawá. Elas eram 
construídas com folhas de palmeira (Xenpan). Nas 
laterais, cada família tinha seu espaço cm seu fogo 
onde atavam suas redes. No meio, havia um caminho, 
como um corredor, para circular. Cada família tinha 
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uma abertura que dava acesso a um caminho que levava ao local onde faziam suas 
necessidades.  
Ali dentro, no centro da maloca, se organizava a vida coletiva e as festas tradicionais. Hoje, os 
Huni Kuin costumam morar em casa independente, porem o shubuã continua sendo o 
principal espaço para organizações dos rituais. 
 

3. Atividades e divisão do trabalho por gênero 
 
A divisão entre os sexos é fundadora da sociedade Kaxinawá e marca mais a vida cotidiana do 
que qualquer outra divisão. A diferença entre as gerações é medida a partir de uma divisão 
básica em que crianças e pessoas idosas aproximam-se pelo compromisso menor que têm 
com os papéis relacionados à construção da sua identidade em termos de gênero, e 
diferenciam-se enquanto grupo de homens e mulheres engajados nas atividades produtivas 
sexuadas. 
 

No dia dia, as atividades das mulheres são: cozinhar, cuidar das 
roças (colheita), lavar as roupas no rio. Há ainda 20 anos atrás, 
elas também trabalhavam o algodão (processo completo de 
secar ao sol, abrir, bater, fiar, tingir e tecer), e produziam as 
peças de uso domestico como as panelas de cerâmica e os cestos 
(txuxan), abanos (paiati) e esteiras (pixin). Nem todos os cestos, 
porém, são feitos pelas mulheres. Os cestos feitos para uso 
externo e feito com material “da mata” (e não plantado) eram 
feitos pelos homens como os kakan, para transportar lenha, e o 
kuki, para transportar banana e macaxeira, ambos os modelos 
grandes, para pendurar na testa e carregar nas costas. O kunpax 
é uma cesta provisória, feita de folhas, no lugar onde a caça foi 
achada pelo caçador. E o bunanti é uma caixa redonda de folhas 

de cana brava (hewe tawa) feita pelos homens para guardar suas penas.  Hoje as mulheres 
continuam responsável pela produção do artesanato, porem o fabricam a partir de matéria 
prima comprada na grande maioria como fios de algodão e miçangas. 
 
Os homens, por sua vez, têm como atividade principal a caça, antigamente era somente com 
arco e flecha, jà a partir dos anos 1963, a espingarda era disponível, e hoje usam armas 
modernas mesmo. A partir de oito anos, um menino começa a acompanhar o pai na caça, mas 
é somente depois da iniciação, que o bedunan (adolescente iniciado) pode se aventurar 
sozinho. O jovem aprende os segredos do olhar agudo e da observação (hábitos, tipo de 
rastros) e da imitação dos gritos e assobios de cada tipo de animal. Quando um jovem aprende 
a caçar certo tipo de animal, ele deixará de comê-lo durante o período desta iniciação 
específica. O caçador também deve evitar comer a carne da parte inferior do animal: a cabeça 
é o melhor, mas não se come a cabeça do animal que se matou, somente a cabeça que o outro 
lhe dá. O aprendiz não come da primeira caça que matou, senão ficará panema; e somente 
depois de ter matado um animal grande, anta, veado ou queixada, que ele é considerado um 
caçador de verdade.  
 
A sorte na caça é crucial para o prestígio, e as causas da falta de sorte nem sempre são claras. 
Por isso, existem muitos remédios (dau) e práticas ritualizadas para conseguir a condição de 
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marupiara (bom caçador). O arco (kanu) era tratado com certa reverência e depois de ter 
morto uma caça grande, o caçador costumava passar o sangue do animal no arco. 
A maior parte das técnicas de pesca pertence igualmente ao domínio do homem. Os Kaxinawá 
usavam tradicionalmente dois tipos de timbó: a folha puikama e a raiz sika. O mais usado é o 
puikama, um arbusto plantado cujas folhas e flores colhidas pelas mulheres e amassadas pelos 
homens num pilão que serve somente a este fim. Desta pasta são feitas bolas (tunku) de um 
quilo que são guardadas em bolsas impermeabilizadas com borracha, ou em cestos cobertos 
com folhas de bananeira. As bolas são diluídas na água e o veneno tem um efeito quase 
instantâneo sobre os peixes que, intoxicados, começam a pular e surgem à superfície. 
Crianças, velhos e mulheres que também participam pegando os peixes. 
 
A pesca no lago, mais arriscada e feita somente por grupos de homens, pois o lago é o habitat 
de muitos animais e yuxin poderosos e perigosos: o jacaré (kape), a anaconda (dunuan), a 
piranha (make), o yuxin kudu, monstro da água e o kuxuka e o boto (tipo de dolfino de agua 
doce). Nessa pesca é utilizada a sika uma raiz altamente venenosa capaz de matar.  
 
Mesmo antes do contato com os brancos, a pesca com anzol era tradicionalmente feita pelos 
Kaxinawá. O anzol era cortado da junção do cúbito e do rádio do tatu, e a linha de pesca 
extraída da casca da arvore Envira. 
 
Algumas atividades são feitas em grupo como a preparação da terra para o plantio. A terra é 
brocada (derrubada da vegetação) e queimada. A derrubada é um confronto direto com os 
yuxin da floresta, por isso nesse processo são dados gritos de guerra, os homens se pintam 
com urucum (vermelho é a cor dos yuxin da floresta), e cheiram rapé para ficarem mais fortes 
e corajosos. Enquanto os homens tocam fogo e gritam, com os rostos pintados de vermelho, 
uns cem metros afastados do lugar, as mulheres cantam para os yuxin, que lhes deem fogo 
forte e roçados abundantes. Depois é oferecido um jantar coletivo com muita comida. 
 
O plantio costuma ser feito pelo homem e a colheita pelas mulheres, exceto o amendoim que 
é o único feito por homens e mulheres juntos . Outras exceções a esta regra são o algodão, o 
urucum e o feijão, que são plantados pelas mulheres.  
 
A coleta de frutos silvestres pode ser feita pelas mulheres, ou, se for preciso contar ou subir 
numa árvore, pelos homens. Assim acontece com a coleta de açaí (pana), patoá (isa), sapota 
(itxibin), jaci (kuti), aricuri (xebum), bacaba (pedi isan) e palmito. Outros frutos são comidos 
quando encontrados no caminho: xena e xakapei: tipos de feijão silvestre que cresce em cipó, 
com uma polpa branca e doce ao redor das sementes.  
 
Os homens trazem frutas para casa geralmente quando não conseguem matar nada, como 
cacau e jenipapo.   
 

4. As artes  
 

As artes e o belo fazem parte da vida cotidiana dos Huni Kuin. Abaixo detalharemos algumas 
das suas manifestações... 
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a) Os Kene 
 
Os kene (que significa desenho em hatxa kui) são desenhos geométricos sagrados. Eles são 
uma marca importante da identidade Kaxinawá e um elemento relevante na beleza da pessoa 
e das coisas. Existe uma variedade de motivos dos kene, (no Rio Humaitá foram registrados 
66 desenhos) todos inspirados pela natureza ( pata de onça, olho da jiboia etc..) 
 
Para aprender/receber os kene, as mulheres aplicam um colírio, bawe, sumo de uma folha 
espremida nos olhos, enquanto uma mestra dos kene entoa um canto-reza (pakarĩ), para que 
a jovem aprenda desenhar ou tecer os diferentes kene. 
 
Os kene são usados para varias manifestações artísticas: na pintura facial e corporal, cerâmica, 
tecelagem, cestaria e nos dias de hoje, nas joias feitas de miçangas. 
 

b) Tecelagem 
 

As mulheres Huni Kuĩ detêm o conhecimento da 
tecelagem com algodão, em que são feitas redes, 
tecidos, vestimentas, bolsas e adornos, muitas vezes 
ornamentados com os kene (padrões gráficos). Como jà 
dito, antigamente elas plantavam e preparavam o 
algodão, hoje elas compram os fios nas cidades próximas 
as aldeias. 
 
 

 

c) Pintura Corporal 
 
A pintura corporal é feita a base das plantas de urucum (vermelho) e jenipapo (preto). A 
pintura corporal é uma atividade exclusivamente feminina. O corpo e o rosto são pintados por 
ocasião de festas, quando há visitas ou pelo prazer de se arrumar. Meninos e meninas têm só 
uma parte do rosto coberto com desenho e os adultos têm o rosto todo pintado. 
 
A pintura é associada a uma fase de novidade na vida do objeto ou da pessoa, uma fase na 
qual é desejável enfatizar a superfície lisa e perfeita do corpo em questão. O desenho chama 
a atenção para as novidades na experiência visual, que anunciam eventos cruciais da vida. O 
desenho desaparece com o uso e só é refeito por ocasião de uma festa. 
 

5. A Alimentação 
 
A alimentação constitui-se no elemento central na cultura Huni Kuĩ, pois dedicação a essas 
atividades ocupa praticamente o dia inteiro.  É impreterível alimentar se bem para a saúde do 
corpo (yuda) e do espírito (yuxin).  
 
Antigamente o povo Huni Kuĩ vivia exclusivamente de caça. A carne recebia a bênção do Pajé 
pedindo para a caça no fizer mal a ninguém. Hoje, a dieta alimentar Huni Kuĩ é composta, 
principalmente, por alimentos provenientes do sistema agrícola tradicional:  
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• Yunu: legumes do roçado:  milho, mandioca, banana, amendoim e batata. 

• Ni: legumes da floresta 

• Nami: carne de caça 

• Baka: peixe 
 

Alimentos presentes nas refeições, de acordo com a frequência em que aparecem 

 
Alguns exemplos de preparações tradicionais: 
 

• Mani mutsa: mingau de banana doce amassada  

• Macaxeira temperada às vezes com a folha verde da macaxeira amassada ou com 
nawanti ou xiwan, folhas do mato com gosto parecido com a chicória, um pouco 
ácido, ou ainda com amendoim tostado e moído, ou mesmo sem condimento. 

• Banana verde cozida 

• Caiçuma (mabex) de milho tostado e moído, com ou sem amendoim. 

• Beten, pasta feita de farinha (dudu) de milho, macaxeira ou banana assados e moídos, 
misturada com o caldo e a carne de caça pequena e, se tiver, palmito. 

 

 
A: Macaxeira cozida B: Banana verde assada 

 
As meninas entre oito e doze anos participam nas tarefas menores da cozinha, como descascar 
macaxeira ou cuidar do fogo, tendo que deixar os nenês com as irmãs menores. Outra tarefa 
comum para as meninas desta idade é pegar água no poço. 
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Os Kaxinawá eram canibais? 
 
Antigamente os Kaxinawá comiam seus mortos em ocasiões especificas. Eles envenenavam as 
pessoas com quem estavam bravos ou com ciúmes (como por exemplo, aquele que tinha um 
roçado maior), as choravam, as cozinhavam na fogueira em volta da qual caminhavam durante 
a noite, e, ao amanhecer as comiam. 
 

6. Ritos e Festas 
 

a) Katxanawá 
 
O Katxanawa é uma festa ligada aos ciclos agrícolas, conhecida como “festa de chamar o 
espírito dos legumes”, em que são cantadas rezas específicas destinadas a trazer abundância 
para todos os cultivos Huni Kuĩ . A festa também é vinculada à fertilidade da mulher.  
 
O ritual é caracterizado pela dança dos yuxin da floresta (cobertos dos pés à cabeça com a 
palha da jarina e pintados, nas partes que aparecem por baixo da palha do urucum) ao redor 
do tronco oco da paxiúba (tau pustu, katxa).  
 

Antigamente, a caiçuma (bebida a ase de milho) era guardada durante seis dias no tronco da 
paxiúba (tampada com folhas de bananeira) para fermentar. A aldeia dançava durante cinco 
dias ao redor do katxa, e no sexto dia chegavam os convidados das outras aldeias para juntos 
tomarem a bebida fermentada (muxetan).  
 
O katxa é o símbolo do útero, o tronco oco faz referência ao lugar onde foram criados os 
primeiros Kaxinawá. Este elemento feminino é enfeitado com tubos de macaxeira e banana, 
símbolos masculinos. Um grupo de homens, todos da mesma metade, começa a dança saindo 
da mata como yuxin da floresta, que invadem a aldeia, cantando “ho ho, ho ho”. Os invasores 
da floresta são inicialmente recebidos com hostilidade: a outra metade, que não foi para a 
mata, representa o “interior”, os Huni Kuĩ, que pegam suas armas para receber os inimigos. 
Mas logo depois de se aproximar dos yuxin da floresta, as armas são deixadas de lado e os 
dois grupos dançam juntos ao redor do katxa, chamando todas as plantas cultivadas pelos 
nomes. 
 
O katxanawá tem a característica de complementaridade entre os sexos. Ambos os sexos 
participam do ritual e esta participação tem conotações sexuais explícitas. Depois de ter 
chamado todos os tipos de banana, de mandioca e de milho, os homens começam a cantar 
insultos e provocações ritualizadas para as mulheres. Estas são respondidas imediatamente 
pelas mulheres, que formam uma linha de dança, com o braço segurando o ombro da vizinha, 
e correm em direção ao círculo dos homens tentando rompê-lo.  
 

b) Txidin 
 
O Txidin acontece anualmente no xekitian, tempo do milho verde (dezembro e janeiro), ou 
depois de um rito funerário por uma morte importante. A saudade e a tristeza provocadas 
pela perda podem ameaçar a vitalidade e o bem-estar da comunidade, e o Txidin serve para 
reforçar a fé na vida e levantar o ânimo: sua finalidade é proteger os vivos. 
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d) Festa do fogo novo 
 
Esta festa acontecia com o katxanawá, e consistia em apagar o fogo velho e acender o fogo 
novo de forma ritualizada, precedido de uma caçada coletiva, que fornecia carne moqueada 
suficiente para vários dias de festa. Jogava-se os restos do fogo velho fora e no dia de acender 
o fogo todo mundo ia tomar banho na madrugada. Hoje em dia a festa perdeu a sua razão de 
ser, mas os Huni Kuin fazem um fogo novo todos os dias. 
 

e) Casamento 
 
A partir da primeira menstruação o interesse dos homens da aldeia por uma jovem é legítimo. 
Para o primeiro casamento, os pais da jovem consideram suas relações de parentesco com os 
homens jovens e solteiros da comunidade. O passo do namoro para o casamento dá-se a partir 
do momento em que o jovem deixa a casa dos pais e vai dormir na casa dos sogros.  
Na manhã que se segue à primeira noite, o novo casal e os respetivos pais vão para a casa do 
líder. Este fala ao noivo sobre seus deveres de bom marido: tem quem fazer um roçado para 
sua mulher, ser bom caçador, cuidar bem dos filhos, dar carinho à mulher. Para a noiva o líder 
fala que tem que cuidar bem do marido, fazer comida, oferecer comida para as visitas, tecer 
sua rede, lavar sua roupa, dar-lhe carinho, cuidar bem dos filhos. Tradicionalmente, 
casamento não é uma razão para festa, nem para uma cerimônia maior. Um costume 
relacionado ao processo de matrimônio é que, normalmente, o recém marido migra para a 
moradia da família da “noiva”, onde futuramente estabelecerão o novo lar. Assim, o genro 
novato passa a ter um compromisso com seus cunhados e sogros, no sentido de trabalhar 
juntos, de forma complementar, nos roçados e compartilhar as caçadas e pescarias. Desde o 
momento em que um homem e uma mulher moram na mesma casa, a esperança é que ela 
fique logo grávida. Somente depois de ter o primeiro filho o casamento é considerado 
consumado e a moça torna-se mulher. 
 

f) Kaxin 
 

O kaxin, é uma brincadeira 
tradicional entre homens e 
mulheres. No início, os homens 
ficam dançando no centro do 
terreirão e as mulheres, armadas 
com vassouras ateando fogo, tentam 
queimar os homens, que devem 
tentar desviar. Trata-se de um jogo 
de flerte (as palavras que os Huni Kuĩ 
falam durante a brincadeira têm 
conotação sexual). No meio da 

história, a brincadeira muda: tenta-se agora arrastar as mulheres para dentro do rio, jogando-
as por um barranco. No final, todos acabam dentro do rio (a descrição dos kaxin nas 
etnografias não continha essa última parte). 
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Existem ainda outros tipos de festas tradicionais como a caçada de cabeças (buxka waa), a 
festa da banana madura (buna waa) e a tomada de flechas (pia atxia) por exemplo. 

IV. A Cosmovisão   
 

 “O primeiro Yuxibu, parece que foi Niwe (Niwe é o vento).(...) Yuxibu criou o Sol, as Estrelas, a 
Terra e a Floresta (...) A gente sabe o nome dele, mas não conhece, ninguém conhece, de onde 

ele é. (...) Eu sei que ele criou, que assumiu a responsabilidade, mas num segundo lugar ele 
entregou para nossa maē criatura, que ela também Yuxibu.(...) Quem criou foi só um Yuxibu, 

mas através desse um, germinaram milhares de yuxibu, como religião, a palavra de cada 
religião é a palavra dos yuxibu deles, a reza, porque eles creem naquilo que eles falam”  

(ĨKA MURU, 2014) 

 
Para os Huni Kuĩ, o surgimento do cosmos aconteceu a partir da primeira respiração de yuxibu, 
que explodiu formando o vento (Niwe Yuxibu – o pai de todos os yuxibu), dono da vida. A 
respiração da o surgimento, e os movimentos contínuos, a manutenção à vida. Se para o ar 
ou o vento, a vida para.  
 

« Yuxibu é o criador, todos são yuxibu [...] todos temos o poder de yuxibu e a sabedoria de 
yuxibu está em qualquer pessoa, só́ tem que entender qual é o caminho, para entender o que 
estava querendo saber [...] Então isso que é o estudo do yuxibu. O yuxibu cria [...] criou tudo e 

até hoje está criando (ĨKA MURU, 2014, p. 30) » 

 
O Yuxibu esta em todo e em todos, e da aos viventes a respiração para viver e a inspiração 
para sobreviver. A partir da circulação constante e simultânea dos ventos, são feitas conexões 
e a respiração movimenta os “pensamentos” de cada ser. Neste sentido, todos os viventes 
estão conectados pela respiração, pelos pensamentos que circulem via os corpos, 
conectando-se assim à uma rede mais ampla de relações.  
 
A explosão inicial desencadeou um processo de desdobramentos dos yuxibu que foram 
gerando e compondo o cosmos a partir de suas transformações. Os desdobramentos destes 
yuxibu também tornaram múltiplos e espalhados os poderes de formação da vida, em que as 
responsabilidades se distribuem por diversos domínios.  
 
Para compreender os yuxibu e suas formas de atuação é preciso pesquisar tais 
conhecimentos, que são caracterizados por “segredos”, trazendo a ideia de saberes que não 
são explícitos e abertos, mas que podem ser desvendados ou revelados a partir de estudos e 
de preparações especificas capazes de tornar a pessoa apta a adentrar as relações com os 
yuxibu. Os saberes referentes a tais ciências não são dados ou fixos, mas estão em constante 
construção. 
 
A energia do Yuxibu se manifesta através da voz, da palavra e do sopro, o que se ouve, mas 
não se vê... Junto com a primeira respiração da terra, surgiram duas vozes que emitiam as 
sonoridades “A” e “E”, anunciando o nascimento da vida. A voz que emitia o som “A” 
correspondia ao masculino (huni) e a vocalização “E” era referente à voz feminina (aĩbu). 
Enquanto a vocalização “A” expressava alegria, porque sabia que haveria vida, a sonoridade 
“E” proclamava admiração em pensar como seria essa vida. 
 
As vocalizações “A” e “E” podem então ser consideradas como manifestações yuxibu no 
princípio de surgimento da vida na terra, na compreensão da dualidade feminina e masculina 
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na existência. A palavra, a voz se torna então um princípio de constituição do cosmos, 
trazendo para a terra o entendimento de um princípio dual, a partir do qual seria criada a vida, 
marcada pela oposição e a complementaridade do feminino e masculino que fundamentam 
as concepções de mundo Huni kuĩ.  
 
As vocalizações “A” e “E” estão presentes em diversos cantos, especialmente naqueles 
designados huni meka e entoados durante os rituais de nixi pae (ayahuasca).  
 
Resumindo, de um lado, a criação do cosmos veio a partir de um primeiro yuxibu que explodiu 
germinando milhares deles, e por outro lado, o nascimento da vida na terra veio a partir de 
duas vozes, masculina e feminina, reforçando um sentido de multiplicidade nos processos de 
surgimento. 
 
A medida que um homem aprende a controlar suas visões e interage com o mundo dos yuxin, 
ele se aproxima da energia do yuxibu. Essa aproximação se faz através das cerimônias de Nixi 
Pae e de longas caminhadas solitárias na floresta. Estas duas atividades mostram uma procura 
ativa de estabelecer um contato intenso com a yuxindade. 
 

V. Aspectos Medicinais 
 

1. O corpo segundo os Huni Kuĩ  
 
Para entendermos as doenças, precisamos entender a “composição” de uma pessoa. O corpo, 
matéria é chamado de yura e a alma/espirito, chamado de yuxĩ/yuxin. O Yura é a morada 
efêmera, o corpo-mundo de 4 yuxin, pois no momento da morte da pessoa ocorre a dispersão 
deles. 

• Yura baka, a sombra ou yuxin do corpo,  

• Isun yuxin, o yuxin da urina,  

• Pui yuxin, yuxin do excremento  

• Bedu yuxin, o yuxin do olho. O bedu yuxĩ é o nosso pensamento, ele se movimenta 
pelo ar. (É isso que o cipó́ nos ensina) 

 
Para o Huni Kuin, um corpo ativo e saudável é aquele que tem os yuxĩ juntos a si. 
 
Os animais têm também um lado corpo e um lado yuxin, bem como as plantas. Entre os 
animais há aqueles com yuxin forte e perigoso, e outros com yuxin de poder negligenciável. A 
qualidade do yuxin do animal influencia o regime e os tabus alimentícios dos seres humanos. 
Os yuxin das plantas geralmente não são nocivos ou perigosos. Em muitos jejuns, banana e 
amendoim, por exemplo, são permitidos, apesar dos yuxin destas plantas serem mencionados 
regularmente como fazendo parte das almas que aparecem na aldeia a pedido do pajé para 
curar. Dentro de toda essa ambiguidade, os yuxin podem aparecer “como gente mesmo”, Huni 
kuĩ, assim como na forma de certos animais. 
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2. Doenças 
 
Para os Huni Kuĩ, a doença, nada mais que a ameaça de dispersão desses yuxĩ.  A maior parte 
das doenças tem origem externa à pessoa. 
 

a) Tipos de doenças 
 

Podemos distinguir varias manifestações das doenças:  

• Material, através do veneno (de dau), que provoca uma perda de líquidos e forças 
vitais (vomito, diarreias, anemia). Esse tipo de doenças pode ser curado pelo dauya. 

• Espiritual, quando yuxĩ (não só́ das pessoas, mas também dos animais, das plantas e 
até mesmo de objetos) adentram o corpo e impedem de ouvir, enxergar, comunicar 
etc. Trata-se de “maus espíritos” que estão habitando o corpo-mundo (yura) do 
paciente. Nesse caso, as doenças tendem a se manifestar por dores agudas no fígado, 
no estômago ou no coração (três órgãos importantes na visão kaxinawá do corpo 
humano). A doença também pode estar relacionada aos próprios yuxĩ do paciente: 

o A ausência, ou dispersão dos seus yuxĩ, em especial o bedu yuxĩ, pois, ao se 
encontrar vulnerável, existe espaço para que outros yuxĩ adentrem o corpo 

o Aspectos como preguiça, dificuldade de aprendizado, tristeza, também são 
classificadas como doenças, pois interferem no bem-estar da pessoa (na suas 
relações e atividades). Para isso, existem tratamentos para manter e melhorar 
a força dos yuxĩ que habitam a pessoa.  

 

b) Historia do surgimento das doenças dos Huni Kuĩ 1. 
 
No mundo material: 
No começo do povo Huni kuĩ, eles viviam bem, comiam carne de caça e não tinham doenças. 
Até que começaram a comer o sangue coalhado, assado no cano de taboca (tipo de bambo). 
Um dia um cano explodiu e se transformou em uma criança... a mesma coisa aconteceu em 
varias famílias. Cada pessoa surgida a partir do sangue das diferentes caças foi compondo as 
secções masculinas e femininas de duas metades: 
 

• Inubakebu: Aqueles que vieram do sangue da onça-pintada, do veado e da anta, foram 
considerados inu (masculino) e inani (feminino). Associados ao “Deus Inká” (associado 
a onça), eles são tidos como filhos dos habitantes do céu. Os pertencedores dessa 
metade costumam possuir o papel de liderança política, além de serem guerreiros e 
caçadores. 
 

• Duabakebu: Aqueles transformados a partir do sangue da onça vermelha e da 
queixada e constituíram as metades dua (masculino) e banu (feminino). Considerados 
os “filhos do brilho”, simbolizados pela cobra (yube) e pela lua (ushe). Os 
pertencedores dessa metade, normalmente, desempenham a função de pajé (yuxiã) e 
conhecedor das plantas medicinais (dauya) para a comunidade. 

 

 
1 Fonte: Agostinho Ĩka Muru 
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Quando as crianças cresceram, começaram a casar-se e os problemas começaram a surgir. 
Como explicamos anteriormente, a regra é que os matrimônios sejam cruzados entre as 
metades para evitar consanguinidade. As doenças originaram-se a partir da mistura dos 
diferentes sangues, feita durante os processos de constituição dos filhos entre Huni Kuĩ de 
verdade e Huni Kuĩ nascidos de sangue de caça animal.  
Quando as crianças começaram a ficar doentes, o pajé foi encontrar com Yuxibu, pois não 
sabia que ervas utilizar para tratar essas doenças. Yuxibu explicou que o sangue Huni Kuĩ tinha 
sido contaminado com essas crianças nascidas de sangue de animal de caça e que as doenças 
contratadas eram relacionadas com o espirito dos animais. Os yuxĩ daqueles bichos vinham se 
vingar, especialmente durante os sonhos, em que podem aproveitar o momento de dispersão 
dos yuxĩ da pessoa, adentrando em seus corpos e gerando as doenças.  
 
Para identificar a origem de uma doença, o pajé observa as características da doença 
apresentadas pela pessoa e verifica os sonhos da mesma, principalmente aqueles 
relacionados a animais, pois provavelmente a doença esta relacionada com aquele animal. O 
Yuxibu diz que para curar-se, os Huni Kuĩ têm que se transformar em ervas relacionadas a 
família à qual já́ pertenciam, havendo ervas correspondentes a cada metade, e cada gênero. 
As ervas frutas dessas transformações se relacionam a determinados animais e, 
consequentemente, ao tratamento de doenças a eles atribuídas.  
 

• Inu: ervas que murcham ou desinflamam 

• Dua: ervas frias 

• Banu: ervas doces  

• Inani: ervas amargosas  
 
Foi assim que todos se transformaram, juntos, “num momento era gente, no outro era erva. 
“ 
Além das plantas de cura transformadas em tal ocasião, outras pessoas optaram por 
tornarem-se plantas venenosas, em que em vez de curar, preferem se alimentar daqueles 
parentes huni kuĩ falecidos. 
 
A velha Yushã Kuru, foi escolhida para testemunhar as transformações de seus parentes, 
adquirindo assim os conhecimentos relacionados aos usos das ervas medicinais, se 
constituindo como a primeira dauya, especialista no uso das plantas. 
 
No mundo Espiritual: 
“Tudo é yuxibu, nos somos interligados”. Por isso tem que existir respeito, e se não houver, 
Yuxibu causa doenças...  Por exemplo, quando alguém derruba uma árvore sem fazer uma 
reza (pakarĩ) pedindo permissão, os yuxĩ daquela árvore vem se vingar, ou ainda quando a 
pessoa é alvo de feitiçaria enviada por alguém. 
 

3. Os curandeiros 
 
Existem vários processos de mediação e manejo dos corpos-mundos e dos seus habitantes 
(yuxĩ) desejáveis ou não, e formas de abrir o espaço para que o yuxĩ da pessoa em tratamento 
retorne. Cada forma dependende das habilidades do especialista que irá trabalhar neste 
resgate. 
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a) O pajé ( ĩka nai bei)  
 
O ĩka nai bei (também chamado de mukaya, yuxia, nurya, dentre outros nomes), é o 
especialista curador, com atributos mais próximos ao que a etnografia costuma designar pelo 
termo “pajé” ou “xamã”. Ele possui habilidades transformativas para adentrar 
conscientemente os mundos não visíveis para a percepção comum, estabelecendo relações 
de intermediação pessoal. Ele atua de forma imediata para tratar as doenças espirituais, tanto 
na busca do yuxĩ desgarrado de alguém, como no afastamento dos yuxĩ intrusos, por meio de 
práticas como sopro, sucção e rituais etc.  O ĩka nai bei, está relacionado à jiboia, a qual são 
atribuídos saberes relacionados aos sistemas de grafismos kene, aos processos de cura, ao nixi 
pae e os huni meka cantados durante tais rituais, ao rapé (Dume Deshke), e as outras 
medicinas utilizadas na preparação da pessoa, como planta dare (muka). Ele tem uma grande 
sensibilidade e consegue consultar os sonhos. Se a pessoa doente está sonhando com algum 
animal, é a doença desse animal que ele está sentindo. 
 
Os yuxin são para o pajé agentes de cura que trabalham através do seu corpo. Quanto maior 
o número de yuxin aliados do pajé, maior será o seu poder de cura, que reside, de um lado, 
na sua capacidade de negociação (quando vai buscar o espírito perdido de seu paciente que 
se juntou aos yuxin), e do outro lado, na qualidade e quantidade de yuxin que ele pode 
convocar para uma sessão de cura. Esse poder de cura é chamado muka e se revela por sua 
capacidade de transformação. Os Kaxinawá afirmam que os pajés / mukaya, são aqueles que 
tem dentro de si a substância amarga e xamânica chamada muka. O ser com muka tem o 
poder espiritual de matar e curar sem usar a força física ou um remédio (dau). O ser humano 
que recebe o muka dos yuxin, tem o caminho aberto para se tornar pajé / mukaya.  
 
Apesar de um individuo ter um papel ativo no processo de preparação e de acumulação do 
conhecimento espiritual e de poder, sua iniciação acontecerá somente a partir da iniciativa 
dos yuxin. Um dos primeiros sinais de que alguém possui a potência para ser um pajé, e possui 
uma desenvolvida relação com o mundo dos yuxin, é o fracasso na caça. O pajé desenvolve 
uma familiaridade tão grande com o universo animal (com os yuxin deles) que ele não 
consegue mais matá-los.  Sendo assim, o pajé não costuma comer carne, e não somente por 
motivos emocionais. A impossibilidade de comer carne também está ligada ao muka, à 
mudança no olfato e no paladar da pessoa com muka amadurecido no seu coração. O gosto e 
o cheiro da carne tornam-se amargos. O jovem pajé ao ser iniciado deve seguir os caminhos 
indicados por cheiros, sons e imagens que levam ao contato com os yuxin. É preciso ter o 
coração forte, senão morre, pois, a morte é consequência do colapso do coração com medo. 
O colapso na iniciação (morte ou loucura) pode ocorrer devido à incapacidade do 
iniciado/chamado/vítima de fazer a ponte entre os dois lados da realidade. 
 

c) O Ervateiro (Dauya)  
 

O dauya (homem com remédio doce, ervateiro) é o conhecedor em ervas medicinais e das 
plantas da floresta. O dauya trata as doenças com manifestações materiais. 
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d) O Cantador (txana) 
 
O txana é uma palavra hãtxa kuĩ que nomeia simultaneamente o pássaro txana, ou isa txana, 
também conhecido como japinim.  
 
Ele é o cantador huni kuĩ, conhecedor das artes verbais e sabedor da dinâmica dos rituais e da 
ciência de fazer as festas (organização e liderança da aldeia para realização dos eventos). Ele 
é o artista das musicas, das danças e da alegria da comunidade. Por meio da sua voz e dos 
cantos/rezas (pakarĩ), ele possui habilidades para chamar o yuxĩ de volta ao corpo da pessoa, 
e também expulsar habitantes do corpo-mundo da pessoa.  
 
O txana tem uma relação com os conhecimentos do pássaro txana (japiim). O Japinim destaca-
se por sua boa memoria e capacidade de imitar o canto de vários outros animais como arara, 
tucano, curica, galo, macaco, dentre outros. Devido à estas habilidades, ele é tido como muito 
inteligente e como aquele que traz conhecimentos de fora para dentro. Por isso o cantador 
huni kuĩ é chamado de txana, pois os dois cantam e ensinam seus parentes na oralidade, 
através também da música. 
 
Essas qualidades do txana, não são apenas uma 
vontade própria, mas resultado de um processo de 
preparação através de diversos rituais, alguns de 
caráter mais coletivos e outros mais particulares, 
onde são utilizadas substâncias extraídas de 
plantas e animais, por meio de aplicações diversas, 
além de cumprirem das dietas específicas de cada 
contexto. Também são realizadas várias rezas 
(pakarĩ) para a pessoa, tipos de cantos feitos 
durante estes processos de preparação e 
aprendizado, estabelecendo relações com os 
yuxibu e os saberes trazidos destes domínios. 
 
Os modos de cura huni kuĩ podem envolver habilidades atribuídas a esses diferentes 
especialistas, pois, uma mesma pessoa pode combinar conhecimentos relativos a essas 
especialidades, articulando diferentes formas de atuação, conforme as necessidades de cada 
ocasião. Para desenvolver seus saberes e se formar como especialista existem preparações, 
como rituais do muka, do nixi pae, do rampaya, uso do rapé etc. que podem ser realizadas 
tanto pelo txana, como pelo ĩka nai bei e o dauya. O que diferenciará as preparações indicadas 
para cada pessoa é o que ela vai buscar e pedir para os donos dos saberes durante os rituais 
e que linhas de atuação vai se aprofundar.  
 
Hoje, a medicina ocidental também chegou nas aldeias e age na matança da doença, dos 
habitantes dos corpos-mundos por meio das substancias químicas presentes nos remédios 
químicos. Nesse caso, não há conversa, relação ou transformação com o yuxī, nem 
oportunidade de renovação do seu corpo-mundo. 
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4. As medicinas (dau)  
 

“Yuxibu cura tudo, mas ele tem os assessores dele” 
(ĨKA MURU, 2014, p. 30) 

 
Para os Huni Kuin, as medicinas são as plantas curandeiras. O termo Dau refere-se as plantas 
que possuem poderes de atuação (remédio, veneno, perfume etc.), nos comportamentos 
humanos (processos de cura, transformações, preparações da pessoa e circulação de saberes) 
abrangendo também alguns produtos animais e minerais, objetos e ornamentos (penas, 
colares, brincos, cocares e pinturas corporais.)  
 
As plantas que já existiam, antes da transformação dos pajés, são as plantas de Yuxibu. Depois 
da transformação dos huni kuin em ervas, nasceram as famílias de planta: Inu, Dua, Banu, 
Ivani. 
 

a) Medicinas de Yuxibu (yuxibu dau) 
 
São as plantas destinadas a curar as doenças geradas por Yuxibu.  
 
Detalharemos aqui duas importantes medicinas do conhecimento tradicional Huni Kuin 
dessa categoria para o povo: O Nixi Pae (ayahuasca) e o Dume Deshke (Rapé). 
 
O Rapé 
 
Bastante utilizado entre os povos pano, o rapé, chamado “Dume Deshke” em hatxa kuĩ (dume 
= tabacco e deshke = pó), é preparado como um pó feito à base de tabaco, pó de folhas secas 
e de cinza de outras arvores. O rapé é utilizado com um instrumento chamado tepi, para 
aplicação entre duas pessoas, em que uma (geralmente o pajé) assopra na outra, ou também 
com kuripe, se a pessoa se autoaplica. Esses aplicadores são confeccionados a partir de 
diferentes matérias primas como taboca ou ossos de certos animais (macaco, águia), pois 
material de confecção influencia no efeito, uma vez que, a traves dos ossos por exemplo, o 
xinã dos animais também se conecta ao xinã daqueles que sopram e recebem o rapé. 
 
O rapé tem uma energia forte, e traz a força dos ancestrais. Ele melhora o foco e a visão e tira 
a dor de cabeça. Ele conecta com o espirito de cura e tira o mau espirito. O Rapé pode ser 
usado em qualquer momento, idealmente junto com um tempo de meditação.  
 
O rapé tradicional das aldeias Huni Kuĩ do Rio Humaitá é composto de 7 ervas. A principal 
sendo o tabaco que representa mais de 50% da composição. Para algumas plantas usa-se as 
folhas secas moídas e para outras, a cinza da casca da arvore queimada. A preparação 
completa é um segredo, porém listaremos abaixo algumas das plantas que compõem o rapé 
Huni Kui2.  
 

• O Tabacco (Dume), (do tipo mói) que pode ser comprado em corda compactada se não 
tiver folhas frescas para preparação. Nesse caso, ele é desfolhado na mão, folha por 

 
2 Conforme preparação realizada na aldeia Novo Futuro do Rio Humaitá. 
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folha, tirando as veias centrais mais grossas. Quando o tabaco está todo desfolhado, 
deve-se secá-lo. Para isso há duas técnicas principais: a secagem pelo Sol ou pelo fogo. 
Se há bastante calor, seca-se pelo Sol. Senão usam-se panelas para colocar o tabaco, 
que se leva à fogueira (numa bacia de inox, misturando bem para não queimar e 
esmagando-o entre as mãos). Depois de seco, deve-se pilar e peneirar todo o tabaco, 
com ajuda de um voal (fazendo movimento com uma mão encima de uma bacia).  

 

• Japa (shina kama): Usa-se as folhas secas moídas. Essa planta abre os pensamentos, 
deixando espaço para novos pensamentos positivos entrarem. Permite uma criação 
positiva. A folha desse arvore é também usada para banhos e a casca para fazer tintura. 

 

• Tashka: Usa-se as folhas secas piladas. A planta ajuda a ter clareza nos pensamentos, 
menos confusão. Ela também fortalece a matéria e aumenta a energia vital. O Olho 
dela é também utilizada para temperar a preparação da ayahuasca e aumentar as 
mirações. 

 

• Tsunu (Pau-pereira (Platycyamus regnelii). É também o nome de um passarinho). Usa-
se a cinza da casca dessa arvore. Essa planta é uma medicina forte que da força aos 
pensamentos. Ajuda quem tem confusão mental. Na sua função física, ajuda a lutar 
contra o resfriamento. 

 

• Cacau: Usa-se a casca da arvore reduzida em cinza. Recomenda-se tira-las na lua cheia, 
quando toda energia das plantas está na casca. A casca do cacau limpa a mente, 
combate a sinusite e da força física.  

 
Tradicionalmente usa-se outros tipos de cinzas também como Cumaru (Dipteryx odorata), 
Murici (Byrsonima crassifólia) e Mulateiro.  
 
Para finalizar o preparo, é feita uma proporção entre a quantidade de tabaco e de cinzas: pelo 
menos metade deve ser de tabaco e a mistura é peneirada novamente.  
 
Durante o feitio de rapé, os Huni Kuĩ cuidem dos pensamentos e tentem colocar intenções 
boas para pedir a cura dessa medicina. Costuma-se fazer uma dieta dos pensamentos antes 
de iniciar a preparação e manter uma abstinência sexual. 
 
 
Ayahuasca (Nixi Pae) 
 

• Etimologia 
 

A palavra “nixi” em hãtxa kuĩ, designa o cipó, se refere a “tudo aquilo que o cipó́ traz”, e “pae” 
é uma noção frequentemente traduzida por sujeitos huni kuĩ como “força”.  
Segundo apontam alguns colaboradores huni kuĩ, pae é uma noção que, quando relacionada 
ao cipó́ (ayahuasca), expressa o conjunto de transformações que a pessoa vivencia em seu 
corpo com relação às suas percepções. 
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• Historia sobre aprendizados e transformações do cipó́ 
 
Nas historias dos antigos, conta-se que o Nixi Pae tem um dono: a jiboia (Yube). Ela é guardiã 
de todo o seu conhecimento, como os cantos. Yube é um ser encantado das aguas, 
considerado um yuxibu muito poderoso. 
 
A seguir um resumo da historia do descobrimento da medicina, relatada pelos anciões da 
Aldeia Novo Futuro: Dua Busẽ, era um sujeito huni kuĩ que se apaixonou por uma mulher 
bonita, a mulher jiboia, que ele viu na beira do lago. Ele ignorou que já tinha mulher e então 
fez amor e casou-se com ela. A mulher jiboia o levou para morar com ela dentro do lago, onde 
ele foi perigosamente recebido pelos peixes e animais que ali viviam, mas a jiboia o protegeu. 
Lá no mundo aquático, ele viu a mulher preparar o cipó́, baka huni, que é mijo da jiboia. Ao 
principio a mulher não queria que ele tomasse, por ser uma bebida muito forte, mas ele, 
curioso, insistiu até conseguir. Apesar de ela ter avisado para ele segurar a 
força e não gritar, Dua Busẽ gritou “a cobra esta me engolindo”. O sogro e 
a sogra vieram para engolir ele, mas ela o embrulhou, pediu para os pais 
não engolirem e cantou para Dua Busẽ, curando e rezando para seu marido 
para guia-lo na experiência. Após o ocorrido, Dua Busẽ fugiu e retorna para 
juntos aos seus parentes Huni Kuĩ e relata o ocorrido. Logo depois ele 
retorna procurar seus filhos e sua esposa jiboia que o engolem parcialmente 
como vingança por ele ter os abandonados e levado consigo os saberes que 
aprendeu no fundo do lago, sendo resgatado por seus antigos parentes. A 
partir de então, doente e machucado pelas jiboias, o homem avisa que 
quando morrer, onde seu corpo for enterrado, ele terá́ se transformado em 
cipó́ (nixi) e rainha (kawa) e ensina aos seus parentes como preparar o nixi 
pae com essas duas plantas. Além de nixi e kawa, cresceram junto na 
sepultura de Dua Busẽ tinha outras espécies: o shuru dume (txitxã - cannabis 
sativa) e yutxi (a pimenta), todas classificadas como dau (nixi pae, kawa, 
yutxi, txitxã)  
 

• Composição e preparação do Nixi Pae 
 
           

  
NIXI- o cipó: Banisteriopsis Caapi da família dos 
Malpighiaceae – também conhecida como jagube, 
mariri, cabi, uni, caapi 
 
 
Existe vários tipos de cipó nessa família e cada tipo 
de cipó́ oferece cores nas visões provocadas com 
sua ingestão, como por exemplo: 
- Baka huni ou runu isũ, “cipó́-peixe” o primeiro que 
nasceu do mijo da jiboia, o mais forte, do qual se 
associa frequentemente às visões de cobras 
- Shawã huni (cipó́ da arara) maltrata, faz gritar 

gente, da visão de muito sangue. Pode até vomitar sangue.  
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- Shane huni (cipó́ do pássaro encantado), um cipó bonzinho 
- Ni huni (cipó́ da floresta) 
- Basa huni (cipó́ do macaco) - “que é aquela miração que traz tudo amarelinho”  
- Tuku huni, um cipó́ que nasce e dá aquele nozinho de cada parte, esse huni ninguém pode 
beber só́ uma vez, tem que tomar duas, três vezes, senão depois dá problema, dá vários 
tumores no seu corpo, se tu não tomar o banho com medicina também.  
 

KAWA – Psychotria viridis Ruiz da família dos 
Rubiaceae – também conhecida como rainha, 
chacrona e chacruna.  
 
Existem, igualmente, diferentes tipos de kawa que 
surgiram a partir da transformação de Dua Busẽ, 
como  
- Isku hina kawa (rainha do japó), que fica em terra 
firme 
- Matsi kawa, que da uma sensação, mas não traz 
miração. Uma preparação com essa folha traz frio 
no corpo. 
- Nai kawa (rainha do céu), “que é mais forte, folha 
mais comprida”  
- Kawa kayabi, ao qual é atribuído um efeito mais 

forte ainda se encontra na região do Huni Kuĩ Peruanos.  
 
O cipó e a folha são fervidos com agua até obter a concentração do chá desejada.  
Outras plantas perfumadas podem também ser adicionadas ao nixi pae para influenciar as 
mirações.  
 

• O Nixi Pae é considerado um professor  
 
Para o Huni Kuin, o consumo do nixi pae é um meio de aprendizado, que faz parte do 
treinamento necessário para se adquirir coragem, habilidades na caça e na guerra, ver os 
espíritos, aprender e conhecer o mundo, viajar e ver as coisas que existem para além da aldeia. 
E também utilizada pelo pajé para obter informações a respeito da causa de uma doença, 
evocar os espíritos e seres da floresta para as curas dos males físicos e espirituais. 
 
As experiências com nixi pae costumam se iniciar entre sete e dez anos de idade, quando a 
criança passa a acompanhar seus parentes mais velhos, e com eles, aprende a cantar os huni 
meka que guiam os rituais. Para os Huni Kuĩ, o Nixi Pae é considerado um espirito vivo, dotado 
de agencia e intencionalidade, assim como de inteligência próprias.  O Nixi Pae é uma 
medicina curandeira que traz sonhos de futuro, presente e passado. Ela é considerada um 
yuxibu curador, que protege e defende do mau pensamento dos espíritos. 
 
Quando bebemos ayahuasca, introduzimos dentro de nosso corpo um professor, abrimos 
nosso mundo para ele. Ali dentro, ele vai nos mostrar/revelar diversos aspectos que nos 
habitam. O nixi pae desencadeia um serie de percepções sensoriais envolvendo sentidos 
visuais, sonoros, táteis, olfativos e outros, implicando na associação de diferentes modos de 
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perceber – em que, por exemplo, um som é percebido na pele ou desdobra-se em imagem, 
entre outras possibilidades. Assim, na força, recebe-se visões, mirações, transformações de 
imagens (dami) e desenhos de geometria sagrada (kene). Ela permite fazer a experiência de 
percepções de transformação em seus corpos, permite sentir a Jiboia (que nos percorre), 
Yube, os yuxis e Yuxibu, abre as portas entre os mundos, entre os tempos (futuro, presente e 
passado), possibilita revelações, cura, orienta caminhões a serem seguidos. Adentramos 
nosso próprio processo de concepção, nosso corpo, nosso mundo.  
 
Nas canções do cipó (huni meka), o nixi pae revela seus segredos, suas magias e articula de 
maneira inesperada segredos em torno de conhecimentos que a pessoa obtém a respeito de 
si própria e de seus pensamentos (xinã), e os que tal vez a gente não quer ou não consegue 
ver, ela entrega, nos permitindo uma compreensão melhor e mais verdadeira do nosso mundo 
interno. Tais saberes não são dados, é necessário ir buscar a fundo a compreensão sobre a 
sua própria formação, relacionada aos aspectos que compõe o seu corpo-mundo e suas redes 
de relações. 
 
Além do processo pessoal, o uso do nixi pae tem uma dimensão social para a comunidade, e 
permite melhorar as relações com nosso entorno, pois ele permite identificar a chegada de 
pensamentos negativos, traz empatia e entendimento mais amplo das situações. 
 

• Ritual/Cerimônia do Nixi Pae: 
 
Houve muitas mudanças nos modos de celebrar os rituais e podem existir variações entre as 
aldeias. Aqui descreveremos um ritual Huni Kuĩ atual na região do rio Humaitá́.  
 
As cerimônias de nixi pae geralmente duram a noite inteira e terminam apenas na manhã do 
dia seguinte, com o nascer do sol. Costuma-se fazer tais cerimônias no shubuã ou ainda em 
um terreiro com vista para a lua e as estrelas, em volta da fogueira. 
Os Pajés e Txanas se juntam em volta da mesa ou do altar onde se coloca o Nixi Pae que será 
servido. 
 

Após a tomada da primeira dose, 
observa-se um tempo de 
concentração de 20 minutos durante 
o qual se aguarda a força do cipó se 
manifestar. Após esse tempo de 
silencio, começa os cantos huni 
meka. Uma primeira parte é 
reservada aos cantos tradicionais, na 
língua hatxa Kui, apenas na voz que 
trazem um movimento de 
introspecção e adentramento nos 
mundos interiores, e em uma 
segunda parte, cantos mais 
animados e alegres, batizados de 

“musicas de terreirão”, que continuarão por toda a noite. Cada momento é conduzido por um 
txana diferente, acompanhado de outras pessoas que, ora cantando em uníssono, e ora 
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formando um tipo de cânone característico dos cantos Huni Kuĩ. O canto é acompanhado por 
instrumentos musicais sendo os mais comuns: violão, maracá e tambor. Durante os huni 
meka, os participantes ficam sentados em circulo, mas estão livres para andar até a fogueira, 
sair fazer limpeza ou dançar, como a “dança da jiboia”, em que alguns participantes se 
levantam e vão seguindo atrás de uma pessoa que conduz o movimento coletivo ou ainda o 
“bailado”, no qual as pessoas ficam em seus lugares, virando o corpo para direita e para a 
esquerda, conforme o ritmo do canto, ao som do maracá (praticas trazidos do Santo Daime). 
 
Durante o ritual também é pratica o uso de outras medicinas: o rapé (dume deshke), o tabaco 
(dume), o txitxã (shuru dume) e a sananga (shanitsamati). O Rapé costuma se usar quando a 
pressão esta alta, para facilitar o processo. A sananga é usada num momento mais próximo 
ao fechamento da cerimônia (é o chamado “raio de luz”).  
 
A alegria é muito presente tanto nas danças como nas melodias dos huni meka. 
 
Os rituais costumam acontecer todo dia quinta e sábado e em ocasiões mais festivas, 
realizadas por motivo de alguma celebração como aniversario ou no final de evento que 
reúnem a comunidade.  
 
Antigamente, relata-se que o ritual era reservado para homens já casado. Hoje na maioria das 
aldeias o trabalho e aberto para mulheres e jovens. Hoje, todo mundo pode acompanhar esses 
cantos, mas antigamente, cada pessoa sempre cantava sozinha. Esse processo de 
transformação dos rituais traz a inserção de novos instrumentos (violão, maraca e tambor) e 
de novos ritmos.  
 
Feitio do Nixi Pae: 
 
A busca do cipó (huni) na mata é uma atividade mais atribuída aos homens. O cipó deve-ser 
retirado desde o topo e para isso, é preciso habilidade para subir nos troncos das árvores. O 
cipó é então cortado em pedaços preparados feixes, que são levados nas costas . As mulheres, 
por sua vez, colhem as folhas mais velhas dos pés da rainha (kawa).  
Depois de reunidos o cipó e a folha se começa o feitio propriamente dito. Assim, deve-se 
descascar e bater o cipó e se lavar as folhas. Para o cozimento, coloca-se água, folhas e cipó 
dentro de um panelão, que vai ao fogo (movido à lenha).  Depois de cozido, deve-se iniciar a 
apuração. É nesta fase que o chá irá incrementar sua 
“força”. A cada fervura, a quantidade diminui e o chá 
engrossa. A cada fervura também se adicionam folhas de 
rainha. Além da qualidade das medicinas e do tipo de 
preparo, o número de fervuras é o que dará a força do chá. 
É também o que lhe dá o nome: 3 por 1 é o que passa por 
três fervuras; 5 por 1, são cinco fervuras. 
Tradicionalmente, na aldeia se fazem poucas fervuras (ou 
apenas uma); o chá é mais aguado, mas toma-se em 
quantidade maior.  
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b) Medicinas de Inani, Inu, Banu e dua (Inani dau, Inu dau, banu dau e 
dua dau) 

 
Os remédios de cada família têm uma finalidade distinta. Há uma oposição notável entre os 
remédios amargos (muka) que são os poderes invisíveis dos espíritos e do mukaya e os doces 
(bata) que são folhas da mata, certas secreções de animais e os adornos corporais.  
 

Família Inubakebu Duabakebu 
Dono da ciência, experiência e 
sabedoria que faz parte da cura com 
a maior concentração possível 

Sangue de 
origem 

Anta, veado, onça vermelha Onça pintada 

Nome INU INANI DUA BANU 
Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino 

Poder Nena Utsi Pabu 
Plantas Utsi 
Força e a luz do 
espirito de paz 
Plantas que 
murcham, 
desinflamam 

Muka 
dau 
Plantas 
amargas 

Plantas matsi (frias), 
são curandeiras de 
diversas doença 
diferente causadas 
pelo mundo branco ao 
indígena, relacionado 
aos animais 

Bata dau 
Plantas 
doces 
Maspã 
(cabelinho 
de gavião) e 
paisma 
(insossa) 

Energia 
animal/vegetal 

Onça-vermelha, 
capivara, anta, 
quandu, veado 
 

Aya 
(pássaro 
azul) e 
mais 
espécies 
de planta 

Jiboia, onça pintada, 
porquinho, gavião 

Nixi 
(envira), 
basiani 
(capim, 
pasto) 
 
Folhas, 
secreções e 
animais, 
adornos 
corporais; 

Exemplos de 
plantas – nomes 
em hatxa kuin 

Amē Maku Txakiwã 
Awa Himi Shuru Dau 
Awa Punu Nena Utsi 
Hasī Taē nena Utsi 
Inu Kemu 
Inu Keshni 
Inu Metū 
Shane Dãtaika  
Shane Kasha 
Shane Tsamati 
(sananga) 
Sheta Punu Mena Utsi 
Txashu Bume 

Awa 
Teushmuka 
Bîush Kabia 
Buni 
Mashu 
Isu Tabebã 
Muka 
Manã Aku 
Kabia 
Nete 
Daewani 
Nia Mukãi 
Nuî Himi 
Taseya 

Baka Hatua Matsi 
Baka Tui 
Būkax Matsi Hawã Pei 
Ewapã 
Būkax Matsi Hushupa 
Isūbū Akai Tene 
Mai Matsi 
Matsi hanaia 
Matsi Pei Tarunua 
Niru Bushka Matsi 
Tetū Pei Matsi Kenya 
Tetū Pei Matsi Hushupa 

Bata Itsa 
Bata Pei 
Dêtupa 
Kape Tekere 
Bata 
Mashe Pasha 
Maspã Newã 
Maspã Yubī 
Shau Bata 
Shuke Txixi 
Bata Taranua 
Tūku Dau Bata 
Utsi Bata 
Xipītu Iti 
Pishnã 
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Alguns exemplos de plantas usadas por tipos de dores: 
 
Mundo físico: 
Dor de barriga causada por órgãos internos de peixes: BAKA TARAKA – Monstera aff. 
Spuuceana - (maceração das folhas, aplicação local) 
Malaria: MANASH – Oreopanax capitatus (cheirar as folhas frescas maceradas) 
Dores de dentes: SHENA ITI – Croton cuneatus Klotzsch (folhas amassadas no local) 
Micoses e irritações cutania: NUĪ HIMI TASEYA – Bignonia aequinoctialis L. (passar no local as 
folhas maceradas) 
Infeções urinarias: AWA PUNU NENA UTSI – Connarus sp – (Banhos e chás) 
 
Mundo espiritual: 
Trazer sorte na casa: BANĪ TSĪSĪS – Astrorium graveolens Jacq. -  (colírio do látex) 
Para aprender bem as coisas: DAYA DAU – Annano Ambotay Aubl – (tomar banho das folhas 
maceradas) 
Aumentar a concentração: HIMI KAĪS – Nautilocalyx bullatus (pingar seiva no olho) 
Para criança que não dorme: USHA DAU – Piperaceace – (banhos e defumações)  
 
 

• Sananga (shane tsamati) – da categoria inu dau 
 
Prepara-se um sumo a partir da raspa do tronco e da raiz, que será pingado no olho como 
colírio. A sananga traz sorte, aumenta a concentração (muito utilizada pelos caçadores) e 
afasta a má sorte.  
 

• Kambô (kampum) – da categoria banu dau 
 
O kambô (ou kampum, em hãtxa kuĩ) é uma medicina aplicada diretamente na corrente 
sanguínea, como uma “vacina”. Ela é a secreção de uma rã (Phyllomedusa bicolor), a qual é 
colhida da pele deste anfíbio e guardada, geralmente, em uma palheta (exceto quando se 
captura a rã e logo se faz a aplicação). 
 
Na tradição Huni Kui, o kampum era usado pelos homens para ter boa sorte na caça, tirar nisũ 
(má sorte) e aguçar os sentidos para encontrar os animais. 
 
Efeito do Kambô: 
O kampum é uma medicina para purga/limpeza (não propicia visões, como o nixi pae), isto é, 
que tem a finalidade de expelir do corpo da pessoa aquilo que está causando algum mal, assim 
como fortalecer a imunidade deste contra doenças, tirando a preguiça (tikish), limpando o 
corpo e o espirito e purificando o sangue. 
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Ritual: 
Costuma-ser cedo de manha, no acordar do sol. 
Nos minutos antes de tomar o Kambô, precisa ser 
tomado muito liquido (2 litros minimo), a 
Caiçuma é ideal (bebida de milho) mas pode ser 
agua. A pessoa que irá aplicar faz leves 
queimaduras com um palito grosso na pessoa 
que irá receber, a fim de abrir os locais por onde 
irá entrar a secreção. Nos homens, as 
queimaduras devem ser feitas preferencialmente 
na parte superior de um dos braços. Nas 
mulheres, perto do tornozelo, mas isso pode 
depender de uma aldeia para outra. Em seguida, deposita-se a secreção da rã em cima dos 
pontos. A quantidade de pontos e a qualidade da secreção darão o tom da pressão que 
chegará. A pessoa que acabou de receber a medicina permanece em silêncio e concentrada, 
esperando a “força” chegar, o que geralmente acontece rápido. O efeito mais intenso se dá 
por 10 a 20 minutos. O Kambô acelera o sistema cardíaco. As pessoas costumam vomitar 
abundantemente, idealmente até sair um liquido amarelo (o suco biliar) retirando de seus 
corpos tudo aquilo que o atrapalha. 
O efeito pode ser interrompido em qualquer momento removendo a medicina jogando água 
no local da aplicação.  
 
Dieta do Kambô: 
Após receber o kambô, deve-se cumprir uma dieta, a qual envolve a abstinência sexual, de 
carne, de doces (incluindo as frutas) sal e outros temperos. Os alimentos mais indicados para 
a dieta são legumes insossos, como a macaxeira e o milho. As substâncias amargosas também 
são permitidas (como o nixi pae, rapé, tabaco, etc.). A duração da dieta varia conforme a 
intenção da pessoa, mas em geral deve-se observar as restrições com maior vigor por três 
dias. Além disso, não se deve comer em excesso, tampouco ficar parado ou deitado à toa. Se 
a pessoa não seguir a dieta, ela perde o efeito kampum.  
 

• Indumentários – da categoria du dau 
 

A categoria Dau inclui também remédios do branco, adornos e 
cuidados corporais, e fitoterapia. Para ser atraente e bonita, a 
pessoa Kaxinawá banha-se muito, tira todo o pelo do corpo, pinta-
se o corpo com urucum e jenipapo, lava-se o cabelo e o rosto com 
argila branca etc. Antes da chegada das roupas, os kaxinawa 
usavam faixas de algodão branco (huxe) nos pulsos, nos tornozelos 
e nos braços (puxte), colares (teuti) no pescoço e linhas de algodão 
ou colares cruzados no peito (mane haxkanti). Os homens usavam 
um cinto fino (tinetxi) que segurava o pênis, as mulheres uma saia 
de algodão (xanpana) pintada de urucum perfumado. Homens e 
mulheres usavam enfeites nas perfurações do lábio inferior 
(algodão, contas ou um pedaço fino de madeira: mane keu), nas 

orelhas (pau), no nariz (uma ou várias contas brancas ou azuis: dexu), um fio de algodão entre 
o nariz e orelhas (dedi). Nas festas os homens usavam ainda penas de arara nas narinas (demu) 
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e cocares. Nas faixas, nos colares e no cinto (ou na saia) pendurava-se vários tipos de dau: 
folhas cheirosas, dentes de macaco, de onça e de jacaré (o dente de jacaré é tido com proteção 
contra cobras), vários tipos de contas, conchas e pedaços de couro. 
 

 

5. Formações e Dietas 
 

As dietas são feitas entre os Huni Kuĩ para diversas finalidades, de acordo com os processos 
de formação, de aprendizado do seus papeis no mundo. Tais formações são constituídas por 
abstenções alimentares rigorosas, sexuais e mesmo de movimento corporal, visando 
neutralizar certos odores de fluídos corporais, como sangue e sêmen, tornando a pessoa mais 
amarga, ou seja, mais aproximada às características constitutivas dos yuxibu. 
 
Para a constituição de uma pessoa Huni Kui, desde o período de gestação e nascimento, 
quando a mãe, pai e avós devem seguir determinadas regras de alimentação para que a 
criança tenha uma boa formação, sendo gestada com saúde, além de facilitar o momento do 
parto. Durante o pós-parto são ministradas algumas plantas, por meio de banhos feitos na 
mãe e na criança. Com cerca de um mês o bebê tem o corpo todo tingido de preto, com 
jenipapo, que visa fixar os yuxĩ da pessoa na criança e também trazer proteção. Neste período 
os alimentos consumidos inadequadamente podem vir a gerar doenças no bebê. Com cerca 
de nove a doze anos, quando seus dentes definitivos já́ nasceram, as crianças estão prontas 
para a iniciação.   
 

a) Ritual do Nixpupima 
 
Rito de iniciação ou “batismo”, o Nixpupima é um ritual de passagem feito no período de 
transição entre a infância a adolescência, destinado a proteger a vida da pessoa de problemas, 
doenças e acidentes. Durante o ritual, que tem em média a duração de três dias a uma 
semana, os jovens passam a maior parte do tempo deitados na rede e se alimentam 
unicamente na caiçuma de milho-verde, enquanto os pais e avós cantam pakari inka/ he inka 
de proteção aos batizados e afastar qualquer mal. 
A partir do momento em que “comemoram” pela primeira vez, as crianças (bakebu) tornam-
se meninas (txipax) e meninos (bedunan). Eles são diferenciados pelo sexo e aptos a serem 
iniciados nas tarefas e nos papéis específicos de seu sexo e passam a contribuir com as 
atividades produtivas do núcleo familiar. 
Em dado momento, os dentes dos jovens são raspados com pedra e tingidos de preto com o 
uso de um tipo de cipó́, nixpu, também chamado de pimenta longa, cujo talo quebrado é 
batido repetidamente contra os dentes, tingindo-os de um preto brilhante.  Os dentes 
enegrecidos fazem parte do “make-up” para festas e rituais, assim como desenhar o corpo 
com jenipapo e pintar-se o corpo todo com a pasta vermelha de urucum (maxe), com óleo de 
amendoim (tama xeni) ou de pupunha (bani xeni), misturado com perfume (ininti). O nixpu é 
considerado crucial para a saúde dos dentes. Após retornarem ao normal, é o momento de 
quebrar a dieta e voltar a alimentarem-se naturalmente. 
 
Mais crescida, a pessoa pode escolher realizar outras dietas, de acordo com os objetivos 
específicos que deseja alcançar. 
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e) Rãmpaya: O ritual do Txana 
 

Os aprendizes txanas que desejam tornar-se bons cantadores, 
passam por um ritual: o rãmpaya, traduzido como “batismo da 
pimenta”. Durante esse ritual um txana aplica o sumo de 
pimentas malaguetas (sani yutxi) na língua dos aprendizes, 
utilizando o bico do pássaro txana (japinim) embrulhado num 
pedaço de algodão. Durante a aplicação, o txana canta um 
pakarĩ evocando a boa memória e as habilidades vocais do 
japinim. São feitas várias aplicações da pimenta, enquanto o 
estudante fica com a ponta da língua para fora, salivando 
abundantemente. Nesse processo o pássaro txana, e também 
de outros pássaros inteligentes e cantadores chamados 
durante o rãmpaya, passam a fazer parte da pessoa (os yuxĩ 
dos pássaros). 

 
Tal prática faz parte da festa do txirĩ, (conhecida como festa do gavião real), ocasião em que 
os txanas huni kuĩ são iniciados. Porém, hoje, esse tipo de festa tem tendência a desaparecer 
e o rãmpaya tem sido feito mesmo fora desse contexto. 
 

• Efeitos do Rãmpaya: 
 

- Transmissão e circulação de saberes 
O ritual permite fixar na parte de trás da cabeça do aprendiz os saberes (aspectos invisíveis- 
yuxĩ) do pássaro txana e também o xinã (pensamentos/capacidades/força vital) do cantador 
experiente. A partir desse momento, esses aspetos passam a fazer partes também da 
composição do corpo-mundo dos jovens, os tornando aptos a desenvolver as artes verbais, 
uma boa memória, fortalecer a voz e à facilidade de falar outras línguas, qualidade própria do 
japinim (que imita o canto dos outros pássaros).  
- Modelação da língua (hana): Quando a pessoa não passa por nenhuma preparação, sua 
língua fica grossa (hana kestu). A saída da saliva, carrega consigo tudo que possa atrapalhar o 
aprendizado, como os aspectos yuxĩ dos animais não cantadores, remodelando a língua para 
que fique fina (hana mesi). Essa desobstrução dos canais receptivos da língua facilita a 
entoação dos cantos. 
- A pimenta malagueta, também traz o amargo para a composição da pessoa, tornando-a mais 
preparada para estabelecer relações com os mundos dos yuxĩ e yuxibu. Ela se relaciona 
também à proteção de doenças e do medo, sendo associada a saberes xamânicos de cura por 
meio da própria saliva da pessoa e de seus assopros. Ela também ajuda a pessoa a ter mais 
força e alegria nos cantos, assim como ter uma palavra firme. 
 

• Dieta do Rãmpaya: 
Após a aplicação da pimenta, deve ser cumprida uma dieta específica, que pode durar de um 
dia a até uma semana. A pessoa que recebeu só poderá comer meia hora depois da aplicação 
da pimenta e devera privilegiar alimentos apreciados pelo pássaro (banana madura, 
amendoim) e com a frequência que costuma comer (de hora em hora) para alimentar o (yuxĩ 
do) Japinim que habita no seu corpo-mundo. Se não alimentar direto, core o risco de matar o 
espirito do pássaro. Durante a dieta também não come carne, sal e nem doce. Outro ponto 
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da dieta é que não se deve tocar outras línguas (beijar), para não transferir para outra pessoa 
os conhecimentos recebidos, que ainda estão em processo de fixação. 
 
Durante o período de dieta não é recomendado falar baixo ou cochichar, pois a postura vocal 
adotada pela pessoa deve refletir as qualidades trazidas pelo processo ritual, sendo também 
o momento ideal para praticar os cantos que deseja aprender.  
 
Para os Huni kuĩ, a língua é como o “leme da canoa”, relacionando a condução das atuações 
da pessoa à sua fala, de maneira que, as palavras enunciadas por ela agem na composição de 
seus caminhos. Uma língua preparada é poderosa e sagrada e gera efeitos transformativos, 
estabelecendo relações com os mundos dos yuxĩ e yuxibu. A pessoa com língua sabiá também 
possui habilidades de tradução, sendo capaz de, com suas palavras e cantos, “esclarecer para 
todo mundo ouvir”. 
 
Segundo alguns Huni Kuĩ, recomenda-se que se faça três vezes este batismo, com um 
espaçamento entre eles, para que os conhecimentos dos pássaros possam se desenvolver 
plenamente na pessoa.  
 
Após receber o rãmpaya, é preciso prestar atenções aos sonhos... se neles vier um passajo 
cantador, isso confirma que recebemos a medicina. 
 
Além do rãmpaya, existem outros rituais focados na língua e desenvolvimento das artes 
verbais, como a aplicação da formiga tucandeira (bunawã) por um cantador experiente em 
um jovem, ou ainda a mastigação de uma planta chamada bawa rexĩ hana (língua de papagaio 
estrela). Nos dois casos as praticas também são acompanhadas de um pakarĩ, evocando 
determinados pássaros e expulsando outros bichos do corpo da pessoa. 
 

f) Dieta da Jiboia 
 
A dieta da jiboia, importante yuxibu, está extremamente conectada com o plano espiritual e 
detém poderes relacionados aos grafismos (kene), aos cantos (pakarĩ /he ika) e aos processos 
de cura física e espiritual. Existem algumas formas de realizar o ritual de preparação da pessoa 
com ela. Uma delas é encontrando uma jiboia e conversando com ela, pedindo - por meio do 
pakarĩ, ou apenas falando – os conhecimentos que deseja que ela te entregue. O princípio da 
dieta é que aquilo que a pessoa faz durante o período de maior permeabilidade se reverbera 
ao longo de sua vida. Durante a dieta, a alimentação limita-se exclusivamente a vegetais 
cozidos e insossos (paisma), ou seja, desprovidos de temperos (açúcar ou sal), e não é 
permitida a ingestão de água pura (ũpax), bebem apenas caiçuma (mabex). Assim, além de 
observar as restrições alimentares e não estabelecer relações sexuais, a pessoa deve exercer 
as atividades e saberes em que deseja se aprimorar com fervor (aprender os kene, cantos, 
rezos, etc.).  
Nestes processos de preparo pode-se também matar a jiboia e retirar a sua pele ou ainda tirar 
o olho ou a língua da jiboia, sempre avaliando se após essa ação estaremos capazes de fugir 
do animal. A parte retirada poderá ser engolida ou secretamente guardada.  Ao engolir a 
língua da jiboia, a pessoa ingere com ela o seu poder, termo tradutório referente ao xinã, que 
fica dentro dela, trazendo grande facilidade em aprender e internalizar saberes relacionados 
aos yuxibu. O pakarĩ realizado na ocasião de abertura da dieta da jiboia também expressa esta 
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relação em que a pessoa ingere (engole ou suga) os saberes que busca junto à jiboia. A jiboia, 
enquanto dona dos saberes, vai entregando o que a pessoa pediu conforme ela cumpre a 
dieta estabelecida que idealmente dura um ano (mínimo de 2 meses). Se não fizer, as 
consequências podem ser proporcionalmente negativas. A dieta é composta não só pela 
restrição alimentar e sexual, mas envolve fundamentalmente as atitudes, palavras e 
pensamentos da pessoa: Se não fizer uma boa dieta, ela pode deixar você pior do que você 
era.  

g) Dieta do Muka 
 
Embora as dietas do muka e da jiboia atuem por princípios semelhantes, a dieta do muka é 
considerada mais forte. 
 
A dieta do muka, ou dare, segue princípios semelhantes aos da realização da dieta com jiboia, 
sendo, porém, considerada mais poderosa com relação aos seus efeitos. A planta muka é uma 
tubércula, em que sua batata, segundo alguns colaboradores huni kuĩ, pode chegar até a cerca 
de dois metros de comprimento. Ela é considerada a medicina mais poderosa “dona da 
natureza, mais responsável” (Txana Ĩkakuru). Sua transformação aconteceu no contexto da 
narrativa apresentada no início deste capítulo, sobre o surgimento das doenças e a 
transformação das ervas, em que uma mulher de nome Mukani, pertencente à metade Inani, 
se transformou nesta batata. Muka também é o nome dado à qualidade “amarga”, referindo-
se à própria substância xamânica presente na pessoa. O uso dessa batata e de outras 
medicinas, como o rapé, o nixi pae e a própria jiboia, visa amargar o corpo, tornando-o duro, 
protegido das doenças e ao mesmo tempo possibilitando estabelecer conexões e relações 
com os yuxibu e yuxĩ, também constituídos por essa substância amarga. Assim, ao tornar-se 
amarga, a atuação da pessoa com relação aos processos de mediação com estes mundos dos 
yuxĩ e yuxibu se tornam mais efetivos, sendo capaz de curar – ou seja de expulsar aqueles 
indesejáveis dos corpos-mundos das pessoas, assim como de trazer de volta os yuxĩ 
desgarrados da pessoa – com seu sopro, sua saliva, suas palavras, suas rezas, etc. 
Entre os Huni Kuĩ, a dieta feita com muka não tem uma duração específica pré- determinada 
e a pessoa pode escolher quanto tempo manterá́ a dieta, variando entre aproximadamente 
um a seis meses, sendo em geral mantida por cerca de três meses. O uso da batata muka é 
feito de diferentes formas durante a dieta, podendo ser mastigada, engolida, ralada e 
preparada para banho, sendo ingerido seu sumo, passado nos olhos ou até mesmo plantada. 
Durante a dieta com muka são frequentemente utilizadas outras medicinas para banhos, 
como por exemplo o barro branco, que é esfregado na cabeça ao final de cada tipo de dieta 
(recomendado também o dia seguinte após os rituais de nixi pae). Conforme os objetivos que 
a pessoa deseja alcançar durante sua dieta com muka, ela também fará uso frequente de rapé 
e nixi pae, direcionando seus estudos para adentrar nestas relações. A dieta do muka é um 
compromisso de responsabilidade que a pessoa assume junto ao muka e aos yuxibu. A partir 
do momento que a pessoa se dispõe a passar por esta formação, ela deve se concentrar em 
seus objetivos e segui-los com determinação, pois se não seguir a dieta, a pessoa fique em 
situação pior, sujeita a ficar doente e mesmo correr risco de vida. 
Na maioria das vezes, a dieta com muka é realizada com objetivos que visam a formação de 
especialistas, mediadores entre diferentes mundos. 
 
A dieta é muito forte, e a pessoa que por ela passa vai ter que aguentar todo. Na primeira 
noite no pode dormir, não pode tomar água, não se pode conversar com muitas pessoas.  
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Nos processos das dietas do muka e da jiboia, as transformações das percepções acontecem 
de forma diferente se comparadas aos rituais com nixi pae nos quais a pessoa pode visualizar 
os processos de transformação e de circulação de saberes estabelecidos com os yuxibu. Mas 
na dieta do muka, a pessoa não visualiza aquilo que está recebendo, são seus pensamentos 
(xinã) que se conectam aos pensamentos da jiboia ou do muka trazendo aquilo que ela pediu.  
Ela nos seus processos de aprendizado, conforme vai recebendo aquilo que pediu. Ao associar 
o uso do nixi pae, também durante as sessões rituais ela vai perceber diferenças, estabelecidas 
pelas conexões de seus pensamentos (xinã) com os pensamentos do muka e da jiboia 
 

6. As formas de curar 
 

a) Tratamento com as plantas 
 
Os tratamentos com plantas podem ser acompanhados de dietas (como acabamos de 
descrever), geralmente abrangendo também os parentes mais próximos, em especial pais e 
avós, quando se tratam de crianças. Isso reflete uma noção de pessoa estendida às relações 
de parentesco e compartilhamento de substâncias, em que aquilo feito por uma pessoa traz 
efeitos para todas aquelas relações que à constituem. 
 
As formas de usos de cada erva variam mas os principais são descritas abaixo:   
 

• Defumação (Bekonina) 
Antigamente as defumações eram reservadas as crianças recém-nascidas que pegavam 
doenças, que só ficavam dormindo e não acordavam. Para tirar o mau espirito da criança, era 
utilizado uma erva chamada de Biabu Dau. Hoje, os Huni Kuin aprofundarem os estudos das 
ervas perfumosas, descobrindo seus poderes e agora as utilizam nas cerimônias para trazer a 
força de luz de cura através da fumaça que é a energia destas ervas. 
 

• Cheirar (Haskaki dau sheteti) 
Cheirar a folha cura dor de cabeça, pressão alta, acalma e é uma proteção que nos da luz, paz 
e felicidade. 
 

• Colírio (betxesha)  
Colírio cura e salva na vida, também preparamos para aprender 
desenho de kene, musica, e historia de vida. Bom preparo para caçar. 
Tirar tontice (nisū) e afasta mau espirito. 
 

• Espremer na boca (hãtsī mana) 
Pajelança para um bom parto, curar verme, tontice, diarreia, vômito, e para ser bom caçador. 
Espremer a planta com agua fria, sem cantar, só na concentração com espíritos curadores 
invisíveis yuxibu. 
 

• Passar no corpo (datekere ika) 
Esfregar com a folha é um segredo espiritual que serve para evitar vergonhismo, timidez, tirar 
medroso, raiva e perturbação no pensamento e sentimento da própria pessoa. E também um 
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bom preparo para caça. Também traz ensinamento, salva, protege, e espanta todos os males 
perigosos. 
 

• Banho (naxima)  
Os Huni Kuĩ fazem banhos cheirosos nas seguintes 
circunstancias: cansaço, tristeza vontade de vomitar. Para 
preparar o banho, tira-se as folhas, faz-se cozimento e toma-se 
banho. O banho espanta as doenças, espanta os espirito mau. 
Ao tomar banho, recebe-se a força, a medicina vem para o 
corpo, para cuidar, para dormir bem, para ter animo, para 
trazer alegria. Depois a pessoa espirra para significar que a 
medicina curou. Também existem banhos para curar dor de 
cabeça ou proteger recém-nascidos. Durante o banho se faz 
rezas (dewe xikya) para se livrar de todas as doenças, para dar 
bons pensamentos e bom trabalho. 
 

 

b) O Sopro (shū akī kuxu aka) 
 

“O Sopro para nós Huni Kuĩ, significa nosso pensamento positivo, é uma energia que 
cura, e tira o ruim, traz a proteção na vida espiritual, protege, salva e defende o nosso dia 

a dia, que estamos neste planeta terra, no meio desta soberania. Haux, haux”  
(José Hsairu Inu Bake, 2014). 

 

O vento (niwe) e o sopro mantem a vida. Esse poder de yuxibu é capaz de gerar efeitos 
diversos, como curar e até mesmo adoentar. O sopro também é veículo de circulação do xinã 
da pessoa. Para curar o Pajé faz uso do assopro: ao servir um copo de nixi pae, ele reza e 
assopra antes de entrega-o para a pessoa, a medicina do rapé também se da pelo sopro, outro 
exemplo são os sopros compridos entoados ao final de cada verso de canto feitos para 
espantar as doenças: “ushh”... 
 

 “É o vento o astral. Tudo tem que ter o vento para tu voar” Francisco Pinheiro Ibã   

 
Além dos sopros feitos pelas pessoas para trazer a cura de doenças, assoprar alguém, ou 
receber um sopro, é uma forma de estabelecer conexões, especialmente de xinã 
(pensamento/conhecimentos/força vital), que é passado de quem assopra para quem recebe, 
podendo transmitir à ele suas qualidades. Para que o sopro tenha efeito é preciso estar 
conectado com o xinã ou o pensamento dos yuxibu.  
 
Não é qualquer pessoa, no entanto, que tem experiência desenvolvida para curar com o 
sopro; para isso é preciso passar por preparações, envolvendo práticas e dietas específicas.  
 
 

h) Os Cantos / Musica medicina 
 
Bem como o sopro, a voz que trouxe para a terra o entendimento do princípio de dualidade 
feminino/masculino, é considerada pelos Huni Kuĩ como uma das manifestações em que as 
pessoas podem se conectar com os yuxibu. 
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“Então acho que esse daí é o pensamento do yuxibu. A gente fala, mas não vê̂. 

Yuxibu é uma coisa invisível. Sabemos do nome, mas ninguém nunca encontrou. O 
que eu vejo é nosso yuxibu mais perto de nós, o que nós temos de nosso yuxibu é 

nossa voz” (ĨKA MURU, 2014, p. 28). 

 
Como os yuxibu são invisíveis aos olhos dos Huni Kuĩ, pode-se considerar a voz, tal como o 
sopro, como linhas que permeiam mundos visíveis e invisíveis, pois através da voz é possível 
expressar, tornando perceptíveis, aspectos relacionados aos pensamentos, que podem ser 
transformados em sons, palavras e cantos, trazendo mensagens vindas daquele fundo virtual 
sociocósmico. A percepção e a comunicação com os yuxibu pode então acontecer pela voz, 
em especial, por meio dos cantos rituais, que possuem uma linguagem específica de conexão 
com os yuxibu, considerada como uma linguagem dos antigos e dos “espíritos”. 
 

• Pakarī ou he ika (cantoria de reza) 
 
Pakarĩ ou he ika é um gênero verbal entoado pelos txanas em diferentes contextos sociais e 
rituais (de cura ou de formação de pessoas) frequentemente traduzidos pelo termo “reza”, 
estabelecendo relações com os yuxibu. 
 
Essas rezas podem, e em alguns casos devem ser entoadas em conjunto com o uso de 
determinadas plantas, como por exemplo: 

• Pakarĩ xinã kaimã, canto de finalização do ritual 

• pakarĩ realizados no ritual nixpupima, em que são entoados cantos para dar banho nas 
crianças com as ervas, para que se habilidosas em diversas atividades.  

• Pakarĩ feitos na ocasião de aplicação do bawe, tipo de folha usada como colírio, em 
que seu sumo é espremido nos olhos da pessoa e é entoado um canto- reza por uma 
mestra dos kene, para que a jovem aprenda desenhar ou tecer os diferentes kene.  

• Pakarĩ chamando os pássaros bons cantadores durante o uso da pimenta e da folha 
bawa rexĩ hana 

• Pakarĩ feitos em outras ocasiões de dietas de preparação da pessoa como por exemplo 
as que são feitas com a batata muka e a jiboia. 

 
 

• Huni Meka - “cantorias do cipó” 
 
Os huni meka, também chamados de “cantorias de cipó” são os cantos que interagem com a 
força do cipó́ e guiam os caminhos percorridos pela pessoa que ingeriu a bebida. Os huni 
meka, são entendidos como cantos ancestrais; alguma pessoa pode tê-los recebido em vida, 
mas em geral sua origem encontra-se em gerações anteriores, e em último caso, na própria 
Jiboia, guardiã destes cantos. Os huni meka mesclam hatxa kuĩ e português e têm uma grande 
importância nas visões trazidas pelo nixi pae. Suas letras trazem referencias aos contextos da 
“floresta” e do “cipó”. 
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Eles são classificados de três formas, cada uma 
aludindo às etapas pelas quais a pessoa passa 
durante o percurso realizado dentro do ritual de 
nixi pae:  
 

1) Pae txanima: utilizado para chamar a 
força e ter mirações mais fortes 

2) Dautibuya: utilizado para colorir as 
migrações (ela vem enfeitada, fantasiada) 

3) Kayatibu cantados com a finalidade de 
curar, reduzir a intensidade da força e 
voltar a paz. 

 
Um trabalho de nixi pae deve sempre começar 
com cantos do primeiro tipo (pae txanima), mas 
durante o mesmo o txana pode intercalá-los a fim 
de “controlar” a força; ou seja, quando a pressão 
está muito forte, ele pode cantar um kayatibu 
para amenizar, assim como quando a força está 
baixa ele pode colocar mais pressão cantando um 
pae txanima. 
 
 

• “Canções de terreirão” 
 
As cantorias de terreirão são recém é são uma especialidade dos Huni Kuĩ do Rio Humaitá. Há 
muitos cantos em português e em hãtxa kuĩ que foram recebidos pelos moradores desta Terra 
Indígena. As músicas de terreirão são tocadas com instrumentos. O principal deles é o violão, 
que via de regra é tocado por aquele que puxa o canto, o tambor, o maracá ou a flauta são 
instrumentos de acompanhamento. As músicas são tocadas com acordes simples, como dó, 
ré, mi, sol, lá, ré menor, mi menor e lá menor. Os Huni Kuĩ, no entanto, não se referem a essas 
notas musicais: eles conhecem em geral apenas as posições (desenhos) de mão no violão, as 
quais copiam uns dos outros.  
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Exemplo de canção de terreirão: 
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entre os Huni Kuĩ (Kaxinawá). Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

• KENSINGER, Kenneth, “Banisteriopsis usage among the peruvian Kashinahua”. In M. Harner (ed). 
Hallucinogens and Shamanism. New York, Oxford University, 1973 
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2. Trabalho de pesquisa de campo 
 

Realizado em novembro 2019 na aldeia Novo Futuro, comunidade Huni Kuin do Rio Humaitá. 
 
Participações da vida cotidiana e de diversos rituais: nixi pae, rampayã, kaxin. Preparação de 
feitio de rapé e nixi pae. Aplicação de rapé, sananga e kambo pelo pajé e realizações das dietas 
relacionadas com essas medicinas. Roda de conversa com os antigos sobre a cosmologia huni 
kuin. 
 

 
Foto com o pajé e líder espiritual da aldeia, Francisco de Assis Ninawá. 
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