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Dia 03 de Março, quarta feira thë wakara kuo tëhë, 

thëpë xapirimuu kõõma. Thëpë hekuramuu tëhë, ɨnaha 

thëpë kuaama. Kami yamakɨ yanopë hamɨ, xawara a kuo-

wi a yai hoyarema yarohe, kami yamakɨ pihi topraroma. 

Witi thëha yamakɨ pihi topraruu tha? Thëpë yai xapiri-

muu totihioma yaro.  

 

 

 

Dia 04 de Março, quinta feira thë kuo tëhë, thëpë 

xapirimuu kõõma, xawara a wai hoyaɨ kõõmahe, ai 

yanomae thëpë hamɨ xawara a wai hëyëyuuwi a  

wai hoyaɨ yapaaɨ kõõ mahe, thëpë kae hoamahe, ɨnaha thëpë kuaama.    (Dalisa Yanomami) 

Xapuri thëpënë xawara napëkae huu he tëhë ɨnaha thëpë hapa kuaaɨ parɨotima, ɨhɨ xawara a 
yaxuu ha maprarɨhenë, në wãri a pree niaɨ kõõmahe, yano parɨkɨharanë a niamahe, kama hwa-
ma thëripë xiro kuo paxioma, ɨhɨ kama hwama thëri pëha hwei yano thëri pë nikere pairioma. 
Hapënaha kure epë pairioma: Miguel Kuremapii theri axë, Genival Waromapii thëri axë, Aka 
Hawarihixapopëu thëri axë, ɨnaha kure epë pairio paxioma, ɨhɨ në wãri a niaɨha maprarɨ henë, 
yanomae thëpë nehe pree yaxuu xoaomahe. Kama thëpë rããmuu kuaapënaha thëpë totoo kuo 
xoaoma. Ɨhɨ thëpë totoo tëhë, komi xapiri thëpënë thëpë nehe yaxumahe, yano parɨkɨha thëpë 
roaha xokemakɨ henë, thëpë nehe yaxumahe, ɨhɨ e thëpë totoo tëhë, hapënaha kure yanomae e 
thëpë totooma: thuë pata pëxë, thuë moko pëxë, waro pata pëxë, waro hiya pëxë, ɨnaha kure e 
thëpë totooma, kama thëpë ũũxi hoximi kuopënaha, thëpë komi totoo nehe maoma. 

(Dalisa Yanomami) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convidados de outras regiões  
participantes ao Encontro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio: 

 

Textos: Dalisa Yanomami, Trento Separia Yanomami e Huti Valdomiro Yanomami. Fotos: Lídia 
Montanha Castro e Corrado Dalmonego. Desenhos: Mozarildo Yanomami e Paulo Yanomami. Di-
gitação, diagramação e organização: Corrado Dalmonego - Missão Catrimani. 

REGIÃO XAPURI 

Deminí Pedrinho, Tenosi 

Novo Deminí Levi 

Toototopi Cláudio, Isaias,  
Dani 

Balawaú Romeo, Geraldo 

Surucucú Paraná 

Haxiu Caripino, Formiga 

Maloca Paapiu Maneusi, Xapuri,  
Xiriana 

Ajarani Santarén 
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Entre os dias 31 de março e 5 de abril, aconteceu o X° Encontro Inter-regional de Xapuri 

(xamãs Yanomami), na comunidade de Uxixiu, região Missão Catrimani, Terra Indígena Ya-

nomami. A realização anual destes encontros é tradição na região e foi solicitada pelos xa-

mãs e pelas comunidades para curar os 

doentes, afastar os males e restaurar o 

equilíbrio do cosmo.  

As comunidades da região contribuí-

ram muito para a realização do encon-

tro que foi apoiado por:  

Hutukara Associação Yanomami,  

Instituto Socioambiental  

Missão Catrimani (Diocese de RR).  
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Encontro de Xapuri  

 

Dia 1° de abril de 2013, de manhã, teve canto ritual, troca de conheci-
mentos e experiências. Logo em seguida teve cantos e danças culturais tradi-
cionais. Teve grande recepção dos xamãs por parte da comunidade. Pela 
tarde, teve apresentação dos convidados das diferentes regiões e comunida-
des, que falaram de seus trabalhos. 
Dia 2 de abril, de manhã teve grande início de inalação de yãkõana por 
parte dos xamãs para realizar a cura dos doentes e restaurar o bem-estar da 
floresta e do universo.  
Dia 3 de abril, de manhã e pela tarde, continuou o trabalho dos xamãs 
para a cura das doenças e a limpeza dentro da casa comunitária.  
Dia 4 de abril, de manhã até meio dia teve o trabalho final dos xamãs e 
pela tarde os xamãs ficaram livres para realizar conversas, trocar e distri-
buir os presentes. Também foi partilhado mingau de beiju e farinha entre 
os presentes. 
Dia 5 de abril, de manhã todos desceram de barco para a Missão Catrima-
ni e na tarde os covidados de longe voltaram de avião para suas regiões. 

(Huti Valdomiro Yanomami) 
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“... Thëpë yai totihi hekuramorayoma!”  
Kami yanomae yamakɨ urihipë hamɨ, xawara a 
wai kuowi a hoyarema yarohe, kami yamakɨ 
xitopraroma, ɨnaha yama thë urihi yai thapra-
maɨ pihio yaro, yanomae xapiri pata yama 
thëpë nakarema, xapuri kokamotima thëha. 
Kami yanomae yamakɨ temi pɨrɨo pihio yaro, 
yama thëpë nakarema, yama thëpëha nakarɨ-
nɨ, thëpë yai totihi hekuramorayoma yaro, kami 
yamakɨha thë yai totihioma, kuë yaro, hwei ya 
thëã oniprarema. Hwei ôni-ôni ya thaprarema, 
wama aha taarɨnɨ, wamakɨ pihi xariropë. 
 
Dia 31 de Março a 5 de Abril de 2013 thë kuo 
tëhë, Encontro Xapuri thë kuoma, comunidade Uxixiuha, Região Missão Catrimani. Ɨhɨ thë ku-
prario tëhë, wɨnaha yamakɨ pihi kuma tha? Ɨnaha yamakɨ pihi kuma: Missionários da Consolata 
pëha, yamakɨa hwama, ɨnaha yamakɨ kuma: awei, Encontro aha, yanomae yama thëpë nakaɨ 
pihio, thëpë xapuriowi, ɨnaha yamakɨ pihiha kurunɨ, yama thëpë nakaɨ xoaoma. Ɨnaha yama 
thëpë nakaa tharema: Surucucu, Maloca Paapiu, Haxiu, Watorikɨ, Toototobi, Balawau, Novo 
Demini, Ajarani. Kumixi, Awaris, Waputha, hwei pëaha ka kii pë kuonimi. Kuë yaro, 14 pessoas 
encontro hamɨ thëpë xiro huma. Ɨhɨ, kami yamakɨ yano pë hamɨ thëpë huma yaro, kami yamakɨ-
nɨ yama thëpë nehe yai toarema. Witi thëha yama thëpë nehe toama tha? Xapiri pata thëpë yai 
yaro, komi moko thëpënɨ thëpë hwarokamahe, pata thëpë xë, hiya thëpë xë, yamakɨ xi topraruu 
kurae pënaha.  

 
Xapiri pataowi yama thëpë nakarema. Yama thëpë nakaɨ tëhë, 
ɨnaha yama thë thaprarema. Dia 16 thë wakaraha, yamakɨ 
yurimoma, praha makii yuri yama kae koa kopiiwi, dia 24, 
10:30 horas mothokaha yamakɨ koa kopema. Ai yamakɨ hëowi 
yamakɨnɨ xapiri thëpë huimaɨwi, yama thëpë mae aumama, 
hwama mau uka hamɨ thëpë yarɨmuwi, yama uka pree 
auprarema. Hwama yama pë mae auaha huraprarɨnɨ, dia 29 
thë wakaraha, hoko yama makɨ thama: hwamapë ohi. Dia 30 
de Março thë wakara kuo tëhë, Missão Catrimani thëripë hapa 
kopema. Waiha, dia 31 Domingo thë wakara kuo tëhë, 02:05 
horas mothoka kuo tëhë, yanomae thëpë warokema. Thëpëha 
waroikɨnɨ, thëpë totihi iama, makii raxa uku pree koamahe.  

 
Praɨatima thëã  

Dia 01 de Abril, segunda feira thë wakaraha, hwama xapiripë 
praɨrayoma. Thëpë praɨaɨ tëhë kami yamakɨnɨ xapiri 
yama thëpë nehe toaɨ paama: moko thëpë xë, waro 
thëpë xë, hiya thëpë xë, pata thëpë xë. Makii, thëpë 
praɨaɨ siha waiprarɨnɨ, Omama kae hwa nohopema. 
Ɨhɨ Omama a xatimakii he tëhë, ɨhɨ thë thaaha hura-
prarɨhenɨ, xapiri thëpë nehe toaɨ xoaomahe, thëpë ho-
xamahe: moko thëpëxë, komi thëpënɨ, ɨhɨ thëpë nohi-
maɨ ha huraprarɨnɨ, hwamapë upraa ha katitimakɨhenɨ, 
hwamapë mamo xatio tëhë, Omama anɨ noremë itho-
maɨ xoaomahe. Ɨhɨ thëpë ha huraprarɨnɨ, thëpë yamaɨ 
xoaomahe, waiha thëpë iaaha huraprarɨnɨ, waiha 
13:15 horas mothokaha, Abertura a thaɨ xoaomahe, 
kama thëpëãha urihipë hayumamuu xoaoma.   

(Trento Separia Yanomami) 
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Uxixiu yanoha hwamapë praɨaɨwi thëã ôni  
Awei, hwei tëhë, kami yamakɨnë xapuri yama thëpë 
praɨamama. Yama pëha uprahamakɨnë, kama xapiri 
yama epë pree nohimama. Ai pë xapiri hwëtɨowi pënë 
pë pree nohimamahe, ɨnaha xapiri yama thëpë praɨa-
maɨ tëhë, yamakɨ kuaama, yama pëha upraaha 
katitimakɨnë yama pë nohimama, yama ekɨ pree praɨaɨ 
katitipraama, yama pë nohimaɨ yapaɨ kõõma, ɨnaha 
yama ekɨ kuaama. Ɨhɨ yama pë nohimaɨ tëhë komi 
yamakɨnë yama pë hupama: thuë yamakɨ xë, waro 
thëpë xë, ɨnaha kure yamakɨnë yama pë nohimama. 
Ɨhɨ yama pë nohimaɨha maprarɨnë, yamakɨ pree në 
waisipë tao parɨoma.  

Ai xapiri e pë totoamuu parɨoma, ɨhɨ epë totoamuu tëhë, ai xapiri prahai thëri pënë pë pree taa-
mahe, kama xapiri epë totoaɨ he tëhë kama prahai theri epë xapiri hwëtɨowinë pë ũũxi taamahe, 
mɨamoha Omama e upraopëha yahi thëri epë ithopraama, epë 
xapiri taamamuuha, kama thëpë xapiri kuopënaha  
kure e thëpë taamamahe. Kama thëpë ũũxi taayuu 
kuaapënaha, xapiri epë kuaama, ɨhɨ epë totoamuu tëhë komi 
prahai theri epë mamo  
komi xatioma, ɨhɨ epëha maprarɨnë, kama hwama anë kama 
xapiri epë noa waxuu nohõõma. Hapënaha e kuma: “Hwei  
Omama a ka kiinë, kami yanomae yamakɨ yai temi pihiaɨwi!  
Omama a yai”. Ɨnaha Omama noa thama. Ɨhɨ Omama anë  
xapiri a totopuu tëhë e kuaapënaha kure e thëã wëama.  
Kama Omama anë, kama xapiri epë hapa noamaɨ 
kuaapënaha e kuma: “Maa, kahoriha ipa xapiri yapë hɨpɨaimi”. 
Ɨnaha Omama e hapa kuma. Ɨnaha prahai theri anë e thëã 
wëãɨ tëhë e kuma. Ai xapiri epë yɨmɨka tao nohõõ tëhë, pë no-
a thama: “Omamanë hapa kamiriha, kama xapiri epë noama-
ma. ‘Ipa xapiri wa pë pihio’, ɨnaha ya kumamakii, pë hɨpɨani-
mi”. Ɨnaha e thëã thaɨ kuoma.   (Dalisa Yanomami) 
 

Xapuri thëpënɨ yakoana a koaɨwihi thëã ôni 
Awei, hwei tëhë xapuri thëpënɨ yakoana a 
koamahe, ɨhɨ yakoana a koaɨ pihio he tëhë, 
thëpë hapa wakëmamoa parɨrayoma, thëpë 
mamakasi onimamuu parɨoma. Ɨhɨ tëhë pei 
pë pihi prao pë hamë pë tɨkëkëpraaɨ xoaoma, 
ɨhɨ pëha tɨkëkëikɨnë, yakoana a koaɨ xoaoma-
he. Pëha poremorɨnɨ, xawara napë kae wai 
huu xoaomahe. Ɨhɨ napëkae wai huu he tëhë, 

 hapa horepë theri pënë e napëkae hapa wai 
humahe, ɨhɨ e napëkae wai huuha maprarɨhenë, 
ai epë poremoa nomuhurayuwi pënɨ xawara 
napëkae pree wai huu kõõmahe, ɨhɨ napëkae 
wai huu kõõ he tëhë, xika hamë thëpë xapuri-
muu tiporeama.  


