
 

Mistérios das Américas 

 

Havia uma comunicação, comprovada por arqueólogos, entre as tribos das planícies 

brasileiraso e as tribos andinas e inclusive um coaminho chamado "Peaberu" (caminho 

do sol), que passava por Mato Grosso e chegava aos Andes. 

 

                                              

                                              Reconstituição arqueológica do Peabirú 

 

O formato do Peabiru imita o formato da Via Láctea, indicando ter sido não apenas uma 

rota comercial, mas algo ligado à espiritualidade indígena, ou à troca entre 

espiritualidade inca-andina e tupi-guarani brasileira. Um prova de que houve tal 

intercãmbio entre índios daqui e os andinos está, por exemplo, na línguística: "Jaguar 

(Yawat, em kamayurá) tanto é onça em língua quétchua peruana quanto é onça em tupi-

guarani. E assim diversas outras palavras. Armas e adereços também são parecidos entre 

os incas e entre os tupi-guarani. Crônicas orais dos guarani afirmam que seus avós 

visistavam os Andes e aprendiam coisas com os sacerdotes de lá, antes da chegada dos 

sacerdotes caraíbas, os jesuítas. Com isto, os Mistérios do Sol andinos influenciaram a 

espiritualidade tupi-guarani, que também venera entidades solares criadoras.  

Falando em Caraíba (homem sagrado, e o nome pelo qual se referem ao branco, por 

terem crido que este seria um homem sagrado que antes visitou e depois partiu), caraíba 

foi Sumé, ou Pai Sumé, que um dia veio do Atlãntico, andando sobre as águas, fazendo 

a rota oposta à rota do Bochica andino, que veio pelo Pacífico. Sumé fez o mesmo do 

lado atlãntico que Bochica tinha feito do lado do Pacífico: ensinou civilização e 

conhecimentos esotéricos. Depois, segundo uma lenda guarani, Sumé partiu pelo 

piabiru e foi para os Andes, ou voltou andando sobre o mar, segundo outra lenda. Sumé 

teria existido mesmo e teria sido um iniciado semita ou celtao, possivelmente, em corpo 

físico ou em corpo astral, destacado por uma ordem maior para ajudar na evolução dos 

povos do lado de cá dos Andes.  

 

 



                                  

                                 Dança Kamayrá das mulheres - "Yamaricumã" 

 

Sapaim é descendente direto dos Tupinambás do litoral, antigos canibais e guerreiros 

terriveis, que foram sendo empurrados para o interior do Brasil e há pelo menos 400 

anos pararam sua migração no atual território do Xingu. E ali ficaram junto com outros 

13 povos também empurrados para o centro do Brasil pelo avanço dos caraíbas (Karaíb, 

em kamayurá). Os kamayurá perderam o mito de Sumé, que seus avós chamavam de 

"Monan", não vi Sapaim mencioná-lo desde qeu se afastaram do litoral, mas os seus 

primos guarani o conservaram. Mas ficou entre os Kamayurá a lembrança de um dos 

filhos do Sol que é branco, chamado Kanaratu, e que tem grande sabedoria, e que é 

visto como um Mamaé barbado, de vestes longas, que as vezesa aparece aos videntes. É 

um legítimo Caraíba, um homem sagrado, filho dos deuses. 

Alguns mitos kamayurá que Sapaim conta, se soubermos ler algo por trás, mostrarão um 

conhecento oculto mais amplo, que ficou como pano-de-fundo, oculto no meio das 

imagens e dos nomes, algo maior que foi empalidecendo geração após geração. Esta 

noção Sapaim tem quando conta que os maiores pajés e qeu sabiam fazer coisas 

fantásticas são os do passado, como um tal pajé Pitawan (Bem-te-Vi), cujo pássaro é a 

sua imagem, e que sabia até "fazer pegar fogo em água" ou "voar com o vento". Os 

pajés de hoje não sabem mais fazer isto. Algo do passado, maior e mais complexo, foi 

sendo perdido. Alguma coisa se conservou, por outro lado, como a visão da Sexualidade 

como algo ao mesmo tempo sagrada e profana - é uma "força", além de algo erotico-

corporal, e tem a ver com o poder do pajé, a cura, a possibilidade de lidar com os 

mamaé, etx. Daí os mitos e costumes indígenas brasilerios serem muito erotizados, 

muito eloquentes a respeito do õrgão sexual masculino e o feminino, por exemplo....o 

homem branco ainda estranha como um pajé fala sobre espíritos e daí a 5 minutos fala 

sobre a sensualidade das cunhãs (mulheres). O branco vê estas duas coisas como 

opostas, para o índio, tudo é interligado e não há separação entre profano e 

sagrado....Podemos dizer que tudo é sagrado, mas tambem podemos dizer que tudo é 

profano. Isto é DIONÍSICO. 
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