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ENSAIOS DE 
ETNOLOGIA BRASILEIRA 

Este volume e bem representativo do 
estilo de trabalho do autor. Nao ha aqui 
nenhuma imagina9ao baseada em vagas ila-
96es. Tudo resulta de um estudo serio e 
profundo. 0 pr6prio autor, quando elabo
rou seus estudos crf ticos, lan9ou suas setas 
sobre os improvisadores em materia de 
ciencia, com certa gra9a, porque nunca 
esquecera seu periodo de poeta na moci
dade. 

Baldus aderiu a sua tarefa a tal ponto 
que, na expressao do mestre Afonso d ' E. 
Taunay, seu nome se equipara aos dos 
grandes mestres germanicos na materia . 

Muitos dos estudos constantes da pu
blica9ao constituiram contribui96es para a 
Revista do M useu Paulista. Sao, como ob
serva o Prof. Odilon Nogueira de Mattos, 
"nao escritos de segunda mao calcados ape
n as na pesquisa bibliografica, mas resultan
tes de exaustivos trabalhos de campo e 
longa convivencia entre grupos indigenas 
do Brasil central". 

Estava sempre a frente das boas cau
sas e das grandes reivindica96es, continua 
o professor acima citado. 

Sua produyaO cientifica e imensa. 0 
que apareceu em livros nao e nada em 
compara9ao com o que deixou esparso em 
publica96es brasileiras e de outros pafses. 
Lembre-se que ao arrolar os trabalhos para 
a Bibliografia que publicou em 1954, ele 
pr6prio comparecia mais de cinqtienta 
vezes. 

Note-se que "para aparar a pena" es
creveu ainda trabalhos de natureza litera
ria, como a biografia romanceada de Elisa 
Lynch, a ~elebre amante do ditador para
guaio (1931). 

Baldus e considerado um dos lfderes 
da etnologia sul-americana, escreveu J. Hae
kel no livro publicado em sua homenagem. 
"Considerando as grandes lacunas de nos
so conhecimento das culturas indigenas 
sul-americanas, pref eriu declarar precipita
das certas hip6teses sobre conexoes hist6-
rico-culturais, estratificayao e problemas de 
origem" (v. Odilon Nogueira de Mattos, 
"Herbert Baldus e a etnologia brasileira" , 
in Noticia bibliograf ica e hist6rica, Cam
pinas, Univer~idade Cat6lica, ano III, n.0 

19, 1971). 
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APRESENT A<;AO A 2.a EDI<;AO 

Reeditam-se, em boa hora, os Ensaios de etnologia brasileira, 
de Herbert Baldus, cuja i.a edicao saiu em 1937, como volume 
101 da entao ja famosa colecao "Brasiliana". A iniciativa merece 
calorosos aplausos, de vez que a obra, de ha muito esgotada, cons
titui marco significativo na hist6ria das pesquisas etnol6gicas neste 
Pais. Poi o primeiro livro por meio do qual os entao poucos pes
quisadores brasileiros de nossas culturas aborigenes, quase todos 
autodidatas, ou simples apaixonados pelo assunto, puderam tomar 
conhecimento da aplicacao de principios te6ricos e de criterios me
todol6gicos que em outras terras se haviam estabelecido para a 
analise cientifica das culturas tribais. Baldus fora discipulo de 
Richard Thumwald, da Universidade de Berlim, propugnador, na 
Alemanha, da perspectiva funcionalis!~ na investigacao etnol6gica. 
0 funcionalismo, entao em~oga na lnglaterra, vinha opor-se, de
cidida, convicta e ate agressivamente, a chamada Escola Hist6-
rico-cultural, a qua} Se filiavarh quase todos OS etn6f ogos dos pai-

"ses de lingua alema, e que era Iiderada por Wilhelm Schmidt, en
tao professor da Universidade de Viena e diretor do lnstituto 
Anthropos. 

Em seus numerosos trabalhos sobre Indios brasileiros, Baldus, 
entretanto, nao se deixou cercear pelos conceitos apregoados pelos 
mentores do funcionalismo. Era ~spirito independent~ de perso
nalidade marcante e sempre avessa a qualquer camisa-de-forca 
com que, porventura, tal ou qual posicao te6rica, mais ou menos 
ortodoxa, pudesse restringir a expressao da originalidade de seu 
pensamento. J a nos Ensaios de etnologia brasileira, e muito mais 
em trabalhos subseqilentes, pelas decadas fora, revela interesse 
particular nos problemas de mudanca cultural, de !\Cultura~ao e 
de assimila~ao, todos eles naqueles idos praticamenie negligencia
dos pelos antrop6logos britanicos, que desenvolveram a teor~a fun
cionalista. 

Reiteradamente, ao Iongo de sua carreira dedicada a ciencia 
e ao magisterio, Baldus assumiu atitude critica diante de ideias que 
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expusera em seus Ensaios. Varias vezes tive ensejo de verifica-lo 
em discussoes que com ele travei. E em alguns de seus trabalhos 
po~teriores, em sua maioria pequenas obras-primas, revogou ex
pressamente certas opinioes um tanto arrojadas, que, afirmava, 
nao provinham senao do ardor da juventude. h pena que nao haja 
sido encontrado, em seu esp6lio, o exemplar no qual anotara as 
emendas, as correc;oes e os cortes que deveriam ser levad9s em 
conta numa eventual reedic;ao do livro, hoje objeto de procura na 
lista de muitos estudiosos e de bibliotecas de instituic;oes cientificas 
de aquem e de alem-mar. 

Registramos com regozijo que os Ensaios se tomam agora 
acessiveis aos etn61ogos da nova gerac;ao. No tempo em que os 
redigiu, o Autor nao dominava o portugues. Afonso d'E. Taunay, 
que prefaciou a primeira edic;ao, me disse um dia: "Baldus e um 
caso dificil. Tudo o que escreve precisa de duas traduc;oes, uma 
para o lusitaniforme, outra para o portugues". Dois conhecedores 
do vemaculo se dispuseram a transpor 0 texto deste livro num por
tugues aceitavel: J. B. Damasco Penna e J. Cruz Costa. E a edic;ao 
que ora se publica nao difere da anterior a nao ser na indispensaveJ 
atualizac;ao ortografica e no ajuste a requisitos de apresentac;ao 
formal do texto. 

Advirta-se, de passagem, ao leitor, que, daquilo que hoje se 
apresenta como novos pontos de vista na discussao de problemas 
relativos aos nossos Indios, grande parte ja se encontra, pelo me
nos esboc;ada, em obras de pioneiros. Cumpre fazer-lhes justic;a. 
E Baldus f oi um <lesses pioneiros em nossa terra. 

Como todas as ciencias, a etnologia evolui, enriquecendo-se 
pelo conhecimento de novos f atos e pela conquista de novas linhas 
de interpretac;ao. Sempre esta sujeita a reformulac;oes que o pro
gresso impoe. Mas nao e por isso que se devem ter por obsoletos 
OS trabalhos dos que DOS precederam, contanto que - e este e 0 

caso dos Ensaios, de Baldus - haja como suporte o registro me
ticuloso, fiel e fidedigno, de fatos concretos. Eu mesmo tive en
sejo, numa expedic;ao que fizemos juntos, ja faz mais de trinta 
anos, de verificar o rigor com que anotava, em sua cademeta de 
viagem, todos os pormenores das manif estac;oes culturais que na 
epoca 0 interessavam de modo especial. 

Basta isso, parece-me, para justificar plenamente esta reedi
c;ao. Que os etn61ogos da nova gerac;ao deixem de lado o desdem 
pelos que os precederam e, no caso, tomem conhecimento do tex
to, reconhecendo, em primeiro lugar, o merito de quern abriu uma 
picada na floresta e, em segundo, a consciencia de que nada su
pera - no campo da etnologia, como em outras provincias do 

x 
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saber - a ~titude objetiva, isto e, despida de preconceitos, com 
que o pesqu1sador competente enfrenta a realidade a ser analisada. 

Summa summarum, o conhecimento deste volume e a medi
tac;~o sobre o que nele se contem sao indispensaveis a quantos se 
ded1cam ao estudo das culturas indigenas do Brasil. 

Egon Schaden 
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PREFACIO 
[para a 1. a edi9ao] 

Sabem todos os conhecedores das coisas do Brasil o imenso 
que representa a contribui~ao germanica para o esclarecimento das 
nossas questoes etnograficas. Sem f alarmos nas coisas ingenuas de 
Hans Staden, nos valiosos estudos do grande Marcgrav, encontra
mos logo, em principios do seculo XIX, a figura imortal de Carlos 
Frederico Filipe von Martius, de quern nao e certamente exuge
rado dizer-se que lhe cabe o titulo de patriarca da etnografia bra
sileira. 

Contemporaneamente nota-se a contribui~ao do prfncipe de 
Wied. No decorrer da centuria passada outros nomes de viajantes 
alemaes evocam subsidios para esse estudo, como por exemplo o 
do prfncipe Adalberto da Prussia. Outros ha, e bastantes, que nesta 
lista figuram entre os poetae minores, como por exemplo o barao 
von Eschwege. 

Para os fins do seculo XIX aparecem-nos trabalhos magis
trais da etnografia brasileira, de procedencia alema, assinados por 
dois homens de cuja presen~a me recordo com viva impressao, 
quer pelas suas rela~oes amistosas com meu pai, a sua passagem 
pelo Rio de Janeiro, quer pelo contato mantido durante dezenas 
de anos com meu saudosissimo mestre Capistrano de Abreu: Car
los von den Steinen e Paulo Ehrenreich. Do primeiro muitos afir
mam que e o mais notavel dos cientistas que ate 1900 estudaram 
a etnografia brasileira. 0 segundo, com a sua contribui~ao mitol6-
gica e antropol6gica, tern tambem o mais assinalado papel. Como 
antrop61ogo ainda nao foi excedido. 

De 1900 para ca aparecem-nos Max Schmidt, Fritz Krause 
e Teodoro Koch-Grunberg, tres nomes de altissima proje9ao, os 
dois primeiros ainda felizmente vivos, mas ausentes do Brasil, um 
no Paraguai e o segundo em Leipzig, a testa do museu etnogra-
fico local. · 
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Atualmente no Brasil dois alemaes continuam a lavrar com 
afinco a grande seara onde tanto e justo renome angariaram estes 
grandes predecessores: o Sr. Curt Nimuendaju Unkel e o autor 
das paginas a que tenho a honra de prefaciar, muito embora a 
postergar o princfpio salutarissimo do ne sutor . .. 

Ha longos anos venho acompanhando a carreira do Dr. Her
bert Balcius. Conheci-o apenas saido d~ adolescencia e apaixona
damente preocupado com os problemas de nossa etnografia. 

Nao s6 se entregou a leitura exaustiva de todos os tratadis
tas cujas obras pode consultar na ja assaz Iarga biblioteca do Mu
seu Paulista,. co~o ainda em viagens no exterior, e a freqiientar 
as maiores hvranas da Europa, acumulou largo cabedal informa
tivo. 

\as~ando ao terreno da pratica, decidiu-se a viver longamente 
entre 1nd1os. De suas observa<;6es colhidas in loco provieram mui
tos estudos dos quais diversos tive o ensejo de fazer inserir em 
varios tomos da Revista do Museu Paulista. 

Sao estes os titulos que alego para abrir o presente volume 
do jovem infatigavel, inteligente e prestante cientista, de quern 
tanto espera a etnologia. Aqui deixo, pois, este depoimento sin
gelo da verdade, realizado do modo mais sincero. 

Afonso d'E. Taunay 

Sao Paulo, 10 de janeiro de 1937 
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AD VER TEN CIA 

Das tribos de Indios mencionadas neste livro, visitei, em 1933, 
os Kaingang de Palmas e os Guayaki; em 1934, os Bororo de M~
ruri e Sangradouro e os Tereno; e, em 1935, os Bororo da alde1a 
Tori-paru, os Karaja e os Tapirape. 

As viagens de 1933 e 1934 foram subvencionadas pela Not
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, de Berlim; as de 1935, 
pelo Sr. Dr. Samuel Ribeiro, de Sao Paulo, por intermedio do 
Instituto Hist6rico e Geografico de Sao Paulo. 0 Sr. Dr. Hellmuth 
Fladt, de Sao Paulo, presenteou-me com a farmacia, e o I~stituto 
Butanta, com os antivenenos contra as cobras. Durante as v1agens, 
recebi o auxilio dos senhores representantes diplomaticos e con
sulares da Alemanha, dos senhores funcionarios da Comissao de 
Prote<;ao aos Indios, dos reverendos padres salesianos, dos reve
rendos missionarios da Evangelical Union of South America, es
pecialmente do Rev. Sr. F. C. Kegel, dos sertanejos e, por fim, 
dos pr6prios Indios. 

Os senhores Dr. Joao Cruz Costa e Prof. J. B. Damasco 
Penna, de Sao Paulo, incumbiram-se da penosa tarefa de corrigir 
o portugues defeituoso do meu manuscrito. 

Ao Sr. Dr. Afonso d'Escragnolle Taunay, diretor do Museu 
Paulista, devo inumeros favores. 

Seja-me permitido apresentar os meus mais efusivos agrade
cimentos a essas pessoas e a essas institui96es. 

Divulguei uma parte dos ensaios q.ue const.itu~m o pr~sente 
livro em conferencias em Sao Paulo; ass1m, o pnme1ro ensa10, na 
Sociedade de Sociologia, no dia 6 de dezembro de 1935 ;. o ~e
gundo, no Instituto Hist6rico e Geografico, no dia 25 de 1ane1ro 
de 1935; o quarto, no lnstituto Biol6gico, no dia 11 de seten:i
bro de 1936; e o sexto no Instituto Hist6rico e Geografico, no d1a 
20 de junho de 1936. 
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Seguindo a conven~ao intemacional dos etn61ogos, nao al
tero os nomes de tribo e de outros agrupamentos sociais e lin
gtiis!icos, para, designar a forma plural; digo, por exemplo, os tupf, 
e nao, os tup1s. 

Herbert Baldus 

Sao Paulo, 1937 

XVI 

ETNOLOGIA BRASILEIRA 

Que e etnologia? Literalmente: a ciencia do povo OU dos 
povos, isto e, a ciencia que estuda as diversas modalidades totais 
de um povo e suas rela~6es com as modalidades de outros po
vos. A palavra povo significa, aqui, unidade cultural. Assim, a et
nologia estuda a unidade cultural no que diz respeito a sua sin
gularidade local e temporal e as suas rela96es com outras unidades 
culturais. A etnologia limita-se ao estudo das chamadas culturas 
primitivas, por ser ainda uma ciencia em forma9ao. 

"Cultura", no sentido que lhe dao os etn6logos, e a expres
sao harmonica total do sentir, pensar, querer, poder, agir e reagir 
de uma unidade social, expressao que nasce de uma combina9ao 
de fatores hereditarios, ffsicos e psfquicos com fatores coletivos 
morais, e que, unida ao equipamento civilizador (instrumentos, ar
mas etc.), da a unidade social a capacidade e a independencia 
necessarias a luta material e espiritual pela vida. um dos proble
mas principais da etnologia e estudar a mudan9a continua desta 
expressao e as causas dessa mudan9a. 

Nao faz muito tempo que a etnologia se separou da antro
pologia: am bas eram consideradas ate ha pouco como ciencias 
irmas. Hoje, compreende-se que elas s6 podem ser ciencias auxi
liares uma da outra. Seus fins sao inteiramente diversos. A antro
pologia, como o nome ja o indica, ocupa-se do homem ( anthro
pos), a saber, do homem como indivfduo e como especie. Falar 
da cultura de um indivfduo humano, OU da cultura da especie, e 
maneira literaria, e nao cientifica, de falar, porque tais conceitos 
nao sao acessiveis a metodos cientificos. 

A diferen~a entre etnologia e etnografia se evidencia pelos 
pr6prios nomes. A etnografia descreve o povo e tern seu objeto, 
por assim dizer, na configura~ao exterior da cultura ( como, por 
exemplo, a geografia tern por objeto a superffcie da terra), en-
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quanto que a etnologia procura compreender o povo na sua es
sencia e conhece-lo nas particularidades funcionais de sua cultura. 
A geologia, por exemplo, nao se interessa apenas pelas camadas 
da terra, mas tambem, e principalmente, pelas transformac;oes que 
se dao nessas camadas. A etnografia tern por condic;ao a estabi
lidade no momento da observac;ao; a etnologia examina a dinami
ca. Destes diferentes modos de ver resulta o fato de o etn6grafo 
encontrar o seu material de preferencia na cultura material, e o 
etn6logo achar o seu na cultura espiritual. Isto nao significa, po
rem, que a cultura espiritual esteja sujeita a mudanc;a mais rapida 
do que a cultura material. A maior parte das nossas experiencias 
entre os povos primitivos nos ensina o contrario. Com isto que~ 
remos somente ·indicar que a dinamica, isto e, o estado instavel, 
mas sempre mutavel, de um povo pode ser melhor compreendida 
atraves de sua. cultura espiritual do que atraves de sua cultura ma
t~rial. Nao se deve esquecer, e claro, que ambas estao em corre
lac;ao estreita, completando o que chamamos "cultura". Assim, o 
etn6logo sera sempre etn6graf o; e o etn6graf o nao poderia, sem 
conhecimentos etnol6gicos, fazer trabalho util. Ambas as ciencias 
sao empiricas e indutivas. 0 etn6grafo precisa conhecer os pro
blemas da etnologia para que, dotado de maior acuidade visual, 
possa) por meio desse conhecimento, e nao apenas com hip6teses, 
encontrar material para seu estudo. 0 etn6logo deve conhecer os 
dados da etnografia para que, dotado da necessaria observac;ao e 
de conhecimentos e, assim, a salvo de hip6teses estereis, possa si
tuar e resolver os problemas que esse material lhe apresenta. 0 
etn6grafo recolhe os f atos, o etn6logo elabora-os. 

lntitulei o presente livro "Ensaios de etnologia brasileira", 
embora ele tenha, na maior parte, carater puramente etnografico. 
Mas esse material etnografico serve, principalmente. para estudar 
um problema etnol6gico, qual seja a mudanc;a de cultura entre In
dios no Brasil. Quern ler o livro sob este ponto de vista achara, 
desse modo, justificado o titulo que lhe dei. 

:E: fora de duvida que a etnografia pertence as ciencias his
t6ricas, porque os materiais que ela recolhe representam documen
tos hist6ricos. Em sentido muito mais profundo, a etnologia tam
bem e ciencia hist6rica, pois necessita documentos hist6ricos e de
les se vale para poder realizar o seu trabalho. 

Sob este aspecto, a etnologia faz parte das ciencias do espl
rito, em oposic;ao as que chamamos ciencias naturais. 

0 trabalho etnol6gico e a compreensao fenomenol6gica da 
"personalidade cultural" (Thurnwald) de um povo, isto e, nao 
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somente dos aspectos de sua cultura, mas ainda das particularida
des de toda sua fuoc;ao cultural. A etnologia nao visa determina
das leis e valores, como o fizeram, por exemplo, a teoria da evo
luc;ao e a chamada sociologia "formal" ou "pura"; nao usa tam
pouco da deduc;ao, porque esta conduziria a hip6teses. Pela indu
c;ao, a etnologia reconhece que a necessidade e o individuo con
dutor (Notwendigkeit und fuhrendes Individuum) sao, antes de 
tudo, as forc;as que constroem a cultura. 

Qual a utilidade do estudo da etnologia? perguntarao. A per
gunta supoe um ponto de vista utilitario. Por que estudamos, por 
exemplo, zoologia? Estudamos os animais para evitar intervenc;oes 
prejudiciais no conjunto harmonico da natureza, resultantes, as 
vezes, da extinc;ao de uma especie animal ou da transplantac;ao 
dessa especie de um continente para outro. 

E por que estudamos etnologia? Estudamos os chamados 
povos primitivos para, com base nos conhecimentos assim adqui
ridos, poder estudar melhor os chamados povos de alta cultura. 
Se assim procedemos e para compreender melhor o quadro mul
ticor da humanidade. 

g talvez interessante, a esse respeito, examinar a evolu~ao 
hist6rica do conceito que dos povos perifericos se fez em nosso 
pr6prio circulo cultural. 

Na Antigilidade eles foram representados de maneira obje
tiva por escritores e artistas. Tinha-se em vista comerciar com eles 
ou subjuga-los. Para isso, era necessario ve-los como eram na rea
lidade. Ideologia alguma perturbou o exame dos observadores da
quela epoca. 

A ldade Media, longo periodo de obscurantismo, teceu a res
peito dos povos perifericos as mais variadas fantasias. Os povos 
que nao pertenciam a cristandade eram considerados de modo real
mente singular: eram produtos do diabo, gigantes estramb6ticos, 
indivfduos sem cabe~a e com a cara no peito etc. Muitas dessas 
quimeras ainda perduravam na epoca dos grandes descobrimentos. 
Comec;aram entao esses povos a ser melhor conhecidos e sobre 
eles os europeus teceram nova serie de fantasias, de outra ordem. 

Era mais comodo, para os cristaos que avan~avam, apresen
tar esses povos estranhos co mo seres de ordem inferior, para me
lhor explora-los, combate-los e subjuga-los. No ano de 1537, o 
papa Paulo III declarava numa hula que os indios cram homens. 
Semelhantes delibera~6es eram tomadas, em parte, para privar os 
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colonos europeus dos trabalhadores indigenas e aproveita-los, eco
nomicamente, s6 para a Igreja. Os celebres defensores da liberda
de do fndio, como, por exemplo, o bispo Las Casas, nao se opu
seram a importa9ao de escravos africanos para a America. Em 
todo caso, porem, devemos aos missionarios cristaos, especial
mente aos jesuitas, os relatos mais extensos daquela epoca sobre 
OS povos dos paises recem-descobertos, relatos ate hoje indispen
saveis para 0 estudo destes povos. 

Ainda que eles sejam influenciados pelos preconceitos da 
epo<_;a, pela tendencia de seus autores a fazer propaganda de sua 
congrega9ao, e por sua natural parcialidade acerca da cultura es
piritual dos fndios, e necessario aqui lembrar OS escritoS dos je
suftas Jose de Anchieta, Manuel da Nobrega, Femao Cardim, An
tonio Ruiz de Montoya, Juan Patricio Fernandez, Pedro Lozano, 
Jose Sanchez Labrador e Pedro Francisco Xavier de Charlevoix, 
para s6 mencionar alguns dos mais conhecidos. J a a tendencia a 
especula9ao cientifica surgia, as vezes, sob a forma de compara-
96es, nesses livros antigos. Assim, encontram-se, por exemplo, 
compara96es de palavras americanas com palavras hebraicas. E 
um jesuita no Canada ja comparava mesmo certos elementos da 
cultura espiritual dos f ndios dessa regiao com a mitologia grega. 

Na epoca da Revolu9ao Francesa, manifestou-se uma reacao 
contra todas as representa96es depreciativas dos povos distantes. 
As ideias liberais vieram perturbar a cren9a na necessidade do 
sofrimento na terra. 0 homem queria lutar pela justi9a e pela fe
licidade neste mundo. Essa luta, que no com~o foi apenas uma 
luta espiritual, incluiu a humanidade toda no cfrculo de suas con
sidera9oes; e, nao esperando salva9ao diretamente do pr6prio pals 
e do pr6prio povo, o homem alargou, entao, a vista para mais 
longe, vendo ai o que lhe parecia desejavel. Isto o levava a super
valoriza9ao do desconhecido, a idealiza9ao dos povos longinquos. 
Dois grandes homens dessa epoca, Voltaire e Jean-Jacques Rous
seau, se entusiasmaram, cada um a seu modo, por essas ideias. 
Voltaire venerava a alta cultura da China, e Rousseau invejava a 
nudez paradisiaca dos habitantes <las formosas ilhas ex6ticas e o 
estado primitivo do homem, o qual, em seu modo de ver, consistia 
em ser quadrupede. Os povos primitivos, sua vida e seu ambiente, 
aparecem em certas ilustracoes de livros do seculo XVIII como a 
suprema realizacao dos sonhos que os estetas europeus cultiva
vam naquele tempo. 

A epoca da ciencia natural, o seculo XIX, pos termo a essa 
diyinizacao. A desvaloriza9ao na representa9ao dos povos primi-
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tivos, que agora recome9ava, lembra o conceito hegeliano da dia
letica da hist6?a, ist~, e, do seu prosseguimento em contradi9oes, 
no qual cada epoca Ja traz em si, como germe da pr6pria exter
. minacao, 0 come90 da epoca seguinte, que lhe e contradit6ria. 
Essa desvaloriza9ao nao se deu, como anteriormente, em nome e 
no interesse da igreja crista, dos conquistadores e dos escravocra
tas, mas em nome da mesma ciencia, que se voltava agora para 
o estudo dos povos estranhos, sem, contudo, poder livrar-se dos 
preconceitos que nasceram, em parte, da rea9ao contra o hedo
nismo do seculo XVIII e, em parte, das suas pr6prias doutrinas 
hipoteticas. Martius, o fundador da etnografia brasileira, fala dos 
Indios, as vezes, ate com desprezo, considerando-os como ra9a de
generada. Quando, nos meados do seculo passado, Darwin, em 
viagem pelo mundo, passou pela Te-rra do Fogo, descreveu, no seu 
diario, esses indigenas como criaturas semelhantes a animais e do
tadas de linguagem constituida por grunhidos, enquanto hoje os 
missionarios ingleses ja tern organizado um vocabulario de 32.000 
palavras desses Indios, isto e, mais do dobro do numero das pala
vras que Shakespeare usou nos seus dramas. 

Nos cfrculos da ciencia natural daquele tempo, vultos de ou
tra especie, todavia, se destacaram: nao e preciso lembrar mais que 
Karl von den Steinen, autor das primeiras obras fundamentais, 
imorredouras, da etnografia e etnologia brasileiras. 

A separa9ao estabelecida entre a etnologia e a antropologia 
na segunda metade do seculo passado e expressada, primeiramen
te, na Alemanha, no titulo do 6rgao profissional berlinense Zeitr 
schrift fur Ethnologie (Revista de Etnologia), foi, pouco a pouco, 
a rea9ao contra as maneiras de observacao da ciencia natural. Di
rigia-se, agora, a aten9ao mais para o ser das culturas, sua ori
gem e sua transf orma9ao. 

Citam-se como pais da etnologia modema Adolf Bastian e 
Friedrich Ratzel. Bastian chegou ao conceito da "ideia elementar" 
( Elementargedanke), segundo o qual a base da disposicao psf
quica e mais ou menos igual nos individuos de todos os povos, de 
maneira que um bem cultural, por exemplo o arco e a flecha, 
pode surgir em condicoes apropriadas, independentes uma da ou
tra, em diferentes lugares da terra. A esta concep9ao, o ge6grafo 
Ratzel opos a chamada "teoria da migracao", que explica a ex
tensao de um bem cultural pela transmissao de povo a povo. 

Estes dois modos de ver estao em desacordo. A conce~ao 
de Ratzel, que, de certa maneira, ve o "um depois do outro" (Na
cheinander) das culturas - porque deduz da extensao geografica 
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a formac;ao das camadas hist6ricas -, e representada, hoje, pela 
"doutrina dos circulos culturais" (Kulturkreislehre) e pela "escola 
da hist6ria cultural" (Kulturhistorische Schule), cujos mestres sao 
Frobenius, Ankermann, Graebner, Foy, o padre Wilhelm Schmidt 
e o padre Koppers. 

Discordam dela etn6logos como Thumwald e grande nume
ro de proeminentes americanistas. Uns e outros refutam a esque
matizac;ao e a valorizac;ao dos teoristas dos circulos culturais e 
julgam somente o "um ao lado do outro" (Nebeneinander) das 
culturas, por ser compreensivel cientificamente. Esta maneira de 
ver nao s6 nao exclui como ate facilita a investigac;ao detalhada 
e sem preconceitos do processo, isto e, do "um depois do outro" 
(Nacheinander) dentro da cultura singular, e tambem da propa
gac;ao dela em outras culturas. 

Se e, cremos, necessario estudar a etnologia brasileira e por
que devemos melhor conhecer o brasileiro. Tenda dito, ao iniciar 
este trabalho, que a etnologia se limita, por enquanto, ao estudo 
das chamadas culturas primitivas, tenho agora que acrescentar: 
devemos estudar a etnologia brasileira para conhecer a continua
c;ao de tais culturas no carater nacional brasileiro. Sabemos, por 
exemplo, que a cultura tupi, na medida em que podemos consi
dera-la como unidade, teve, tern e tera papel decisivo neste carater. 

Quando os navegantes europeus atingiram a costa desta ter
ra, que hoje chamamos Brasil, foram recebidos por tribos tupf. 
Os primeiros colonos viveram junto a tribos tupi e se cruzaram 
com elas ffsica e psiquicamente. A lingua tupi era tambem para 
os brancos a "lingua geral" do pais. Com auxilio dos Tupi o Bra
sil f oi devassado e conquistado. Os no mes dos povos e das locali
dades, da fauna e da flora sao, na maior parte, tupl. E quern ja 
viveu com uma tribo pura tupl, nao influenciada pela civilizac;ao 
europeia, e com ela compara o brasileiro - nao o habitante das 
grandes cidades brasileiras, cujos pais ou av6s eram ainda euro
peus, mas o brasileiro vinculado a gleba, o brasileiro do sertao e 
das pequenas cidades, que nao se lembra mais dos antepassados 
europeus ou africanos -, quern hoje compara esse "autentico" 
brasileiro com o verdadeiro Tupf reconhece que a maior parte do 
carater do povo brasileiro e o carater do Tupi. 

f: verdade que uma tal comparac;ao, feita por via puramente 
analitica, nao pode conduzir a resultados satisfat6rios. S6 como 
complexos podem os homens e os povos ser vistas e comparados 
cabalmente. 
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Tampouco a predominancia do Tupf no brasileiro pode ser 
explicada somente pelo cruzamento do sangue. Nesse cruzamento 
foi, sem duvida, de certa importancia o fato de crescer o Tupi na 
sua terra natal, enquanto os europeus e os africanos chegaram 
como desarraigados. f: verdade que os aut6ctones gigantes da sel
va virgem necessitam de seculos para crescer, enquanto que o eu
calipto importado se toma grande e util dentro de poucos anos. 
Se, porem, plantassemos o eucalipto em todo o Brasil, deixaria de 
existir o Brasil, porque seriam outras sua flora e sua fauna. 

h poss£ vel que alguma coisa mis ti ca, que se poderia chamar 
de "forc;a formadora do solo", fizesse e fac;a futuramente preva
lecer, cada vez mais, no brasileiro, o Tupi e o indigena em ge
ral. Diz-se ter sido observado, na America do Norte, em certas 
familias que ja ha muito tempo vivem no pals, sem receber outro 
sangue alem do europeu - ingles, irlandes ou alemao -, uma 
assimilac;ao progressiva ao tipo do Indio norte-americano. Se e 
exata a observac;ao, temos de convir que a causa de tal assimila
c;ao e cientificamente incompreensivel. Apesar disto, essa possi
bilidade merece a atenc;ao de todos os investigadores que se ocu
pam dos processos da formac;ao dos povos. 

0 sabio argentino Ernesto Quesada, em seu artigo sobre o 
"ciclo cultural vindouro", baseando-se na concepc;ao dos ciclos 
culturais de Oswald Spengler, ere ver, em contradic;ao com este 
autor, nao os russos, mas os Indios como os portadores da cultura 
vindoura. Refere que tambem outros autores latino-americanos 
assim profetizam. Diz Quesada, textualmente: "Estas tribos de 
Indios" - as quais, em sua opiniao, pertencem aquelas que ele 
chama de "tribos sem culturas" - "representam um imenso reser
vat6rio de homens, muito superiores, em qualidades fisicas e psi
quicas, ao mujik russo". 

Nao cabe a um etn6logo ocupar-se com tais profecias •. Mas· 
o f ato de surgirem ideias des ta especie em circulos nao-profissio
nais mostra que nao se consideram mais os Indios apenas como 
reliquias prestes a se extinguirem, mas que ja se comec;a a apre
ciar-lhes a significac;ao para o futuro. Da evoluc;ao de tais ideias 
resultara a melhor resposta a pergunta: por que estudamos etno
logia brasileira? 

• 0 dlto "lmenso reservat6rio de homens", segundo o Boletfn de la Sociedad 
Geogr4/lca Nacional, Madri, ma~o de 1935, consiste em 15.619.358 lndfgenas: '486.614 
na Am~rlca do Norte (Groenlindia, Alasca, Canada e Estados Unldos); 6.641.648 no 
M~xlco e na Amtrica Central; 8.'491.096 na Am~rlca do Sul. Estes numeros, apesar da 
arroalncla lnfantll de sua exatidio, podem dar uma ldtla aproxlmada da realldade. 
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0 CUL TO AOS MORTOS ENTRE 
OS KAINGANG DE PALMAS 

0 oeste do planalto dos Estados de Sao Paulo, Parana, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul e o habitat de uma tribo de In
dios que, como tantas outras tribos brasileiras, devido ao modo 
de cortar o cabelo, foi, pelos brancos, chamada de Coroados; 
ainda hoje recebe essa mesm.a designa~ao de seus vizinhos brasi
leiros, conquanto o nome que ela mesma se de seja Kaingang, in
troduzido na literatura por Telemaco Borba, em 1882. 

A tribo divide-se em duas "metades" ex6gamas e patrili
neares; cada uma esta, por sua vez, dividida em dois grupos, de ca
racteriza~ao social diferente. As designa~oes Kadnyeru, Kame e 
Votoro, usadas, as vezes, na literatura, como nomes de tribos, sao 
as denomina~oes· de tres destes quatro grupos; o quarto grupo 
e chamado Aniky. Os grupos existem em cad a horda de Kaingang. 
As supostas tribos Ge: Kadnyeru, Kame e Votoro, nao sao senao 
hordas de Kaingang. 

Os Kaingang de Palmas asseguram que seu territ6rio atual 
entre os rios Igua~u e Uruguai, em cujo centro esta a cidadezinha 
de Palmas, foi sempre a sua patria. Parece que esta declara~ao e 
verdadeira, em vista dos numerosos nomes de lugares e rios da
quela regiao tomados a lingua kaingang. Diz-se que, antigamen
te, o seu pouso principal era o lugar em que hoje esta a cidade de 
Palmas. E afirmou-se que, quando, ha cem anos mais ou menos, 
Pal mas f oi fundada, os fun dad ores exterminaram um a das ho rd as 
kaingang, destinando as outras as terras que ainda hoje possuem. 

Os maiores centres de povoa~ao dos Kaingang de Palmas 
sao o Toldo das Lontras no rio das Lontras, situado a distancia 
de mais ou menos duas horas, a cavalo, ao sul-sudoeste de Pal
mas, e o Toldo do Chapec6 na regiao de Xanxere. Segundo o 
calculo do encarregado da Comissao de Prote~ao aos Indios, no 
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Toldo das Lontras e nos seus arredores v1v1am, em fins de mar
~o de 1933, 51 individuos do sexo masculino e 57 individuos do 
sexo f eminino. 

Das atas, com pus a seguinte estatistica: 

Casados 

1 de + de 60 anos 
3 de + de 50 anos 
9 de + de 40 anos 

10 de + de 30 anos 
5 de + de 20 anos 
1 de + de 17 anos 

29 homens 

Solteiros 

1 de + de 25 anos 
1 de + de 20 anos 
1 de + de 17 anos 
2 de + de 14 anos 
2 de + de 11 anos 
5 de + de 5 anos 
8 de + de 1 ano 
1 de - de 1 ano 

21 homens 

Viuvos "'"·-· 

1 de + de 60 anos 

1 homem 
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Casad as 

1 de + de 60 anos 
1 de + de 50 anos 
3 de + de 40 anos 
7 de + de 30 anos 
9 de + de 20 anos 
2 de + de 17 anos 
1 de + de 14 anos 
1 de + de 12 anos 

25 mu I heres ( 4 estavam 
ausentes) 

Solteiras 

1 de + de 17 anos 
1 de + de 14 anos 
1 de + de 11 anos 

11 de + de 5 anos 
9 de + de 1 ano 
5 de - de 1 ano 

28 mulheres 

Viuvas 
• 

3 de + de 70 anos 
1 de + de 50 anos 

4 mulheres 



A indica~ao do limite inferior da idade significa, natural
mente, ao mesmo tempo, que nao foi alcan~ado ainda o limite 
inferior da idade dos indivlduos mais velhos diretamente ante
cedentes, por exemplo, um homem de mais de 50 anos nao alcan-
9ou ainda os 60. 

Diz-se que a povoa9ao do Toldo do Chapec6 e mais nume
rosa que a do Toldo das Lontras; nao tive ocasiao de visita-la, 
nem de averiguar o numero de seus habitantes. 

Nao existe a suposta afinidade cultural entre os Kaingang e 
seus vizinhos orientais, os chamados "Botocudos de Santa Cata
rina" OU "Bugres", cuja ultima designa9ao popular hoje tambem 
esta aceita e e usada na literatura etnografica como denominacao 
da tribo em questao. Os Kaingang, tribo de agricultores, sempre 
consideraram como estranhos e inimigos os ''Bugre", que vivem 
s6 ca9ando e colhendo, sem economia produtiva, e que tern, entre 
os primeiros, o nome de Chokre. Chestmfr Loukotka, na sua Clasi
ficaci6n de las lenguas sudamericanas, inclui os "Bugre", dando
lhes o nome de Aweikoma, na famflia lingiilstica dos Kaingang, a 
qual, segundo ele, tern "intrusao" do Ge, isto e, grande numero 
de elementos desta famflia lingiilstica; tendo, alem disso, a lfngua 
dos "Bugre", como tambem a lingua dos nossos Kaingang, "ves
tfgios" do Aruak, isto e, pequeno numero de elementos desta 
familia lingiiistica. 

Os pr6prios Kaingang, porem, me declaravam: "Nao enten
demos nada na lingua dos Chokre, e eles nao entendem a nossa". 
E, alem disso, diziam-me: "Nos queremos pelejar de dia, com 
arco e flecha e lanca de arremesso e chu90, mas os Chokre que
rem peleiar de noite e com arco e flecha e com uma anna que e 
boa para chu9ar e bater, nao, porem, para atirar. N6s nunca 
usamos tembeta, mas el es perfuram os Iabios e poem-no dentro". 
Para o "Bugre", tern grande importancia a inicia9ao do adoles
cente. Os Kaingang de Palmas nao conhecem tal cerimonia. Por 
outro lado, sua vida sedentaria faculta-lhes o culto aos mortos 
como a base e a expressao mais forte da sua cultura espiritual, 
culto que, naturalmente, entre indios errantes da selva, como os 
"Bugre", alcan9a jamais tamanha importancia. 

* 

0 Toldo das Lontras, que foi o meu centro de trabalho nos 
meses de maio e junho de 1933, esta ligado a cidadezinha de 
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Palmas por estreito atalho de indios, que atravessa duas serras 
escarpadas e pedregosas e serpenteia, altemadamente, atraves de 
florestas de araucarias e espessos taquarais. A povoa~ao, situada 
no alto, acima do pequeno rio das Lontras, junto a orla do mato, 
comp6e-se de simples casinhas de tabuas, agrupadas ao redor du
ma pra9a retangular. Num dos Iados de menor extensao da pra9a, 
ergue-se uma cabana, tambem de tabuas, maior que as outras: 
e a ~greja. Todos estes edificios foram construfdos pela Comissao 
de Prote9ao aos Indios, mas neles, e ao redor deles, os velhos 
Kaingang conservam ainda alguma coisa da cultura dos antepas
sados. 

};; verdade que ja nao dormem no chao, como outrora, ou 
sobre um montao de folhas, mas em catres de taquara. Vestem-se 
como os caipiras vizinhos e nao fabricam mais quase nenhum 
objeto de valor etnogrMico, salvo alguns cestinhos de taquara. 
"Nao vivem mais de ideias", no dizer do velho chefe Koikang, 
'.'mas pensam em ganhar dinheiro". Mas, alem da aparencia fisi
ca e da lfngua, resta-lhes ainda o suficiente de sua tradicional 
concep~ao do mundo, do culto, da organiza9ao social e do cara
ter, para demonstrar claramente tanto os caracteristicos duma tri
bo de Indios sul-americanos em geral, como as expressoes da vida 
pr6pria da tribo dos Kaingang em especial. 

• 

Os homens tern, em media, de 1,65 a 1, 70m de altura e as 
mulheres um pouco menos. Todos sao musculosos, espadaudos e 
magros. 0 unico indivlduo corpulento que encontrei era uma mu
lher albina. Em geral, os Kaingang apresentam conf orma~ao do 
corpo bastante fina e porte ereto. Seu andar e rapido, e seus mo
vimentos sao todos seguros e harmonicos. As maos sao delgadas, 
um tanto frias e um pouco umidas. Hoje, muitas vezes, ja os jo
vens carecem dos dentes incisivos. 0 chefe Koikang, homem de 
mais ou menos sessenta anos, tinha raros. pelos de barba. Num ou 
noutro homem dos mais mo~os encontram-se, agora, de vez em 
quando, bigode e barba no queixo. Os homens usam, as vezes, 
cabelo comprido e solto; as mulheres usam-no separado pela risca 
no meio da cabe~a e enovelado na nuca. Os homens, geralmente, 
usam chapeus de palha, de copa alta e abas grandes; as mulheres 
nao cobrem a cab~a. Antigamente, os homens apertavam o pre
pucio com uma fitinha chamada me/ e, e atavam o penis na cord a 
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da cintura, enquanto que as mulheres usavam uma tanga de 
embira. 

0 clima e as aguas dos territ6rios dos Kaingang de Palmas, 
na maior parte situados a mais de l .OOOm de altura, sao tao hons 
que as doen<;as s6 raramente aparecem. Ha poucos mosquitos, e 
as maleitas sao desconhecidas. f: verdade, porem, que a epidemia 
de gripe que, em 1918, assolou o mundo, fez numerosas vftimas 
entre estes (ndios. Pouco antes da minha chegada, uma disenteria 
se havia manifestado sob forma epidemica, em toda a regiao, cei
fando muitas vidas, especialmente de crian9as. Dizem que foi co
municada por soldados, por ocasiao da ultima revolu<;ao, e assu
miu serias propon;oes devido a higiene rudimentar dos sertanejos 
e dos indfgenas. Encontrei, no Toldo das Lontras, alguns adultos 
e crian9as com uma inflama<;ao nos olhos, supurante e bastante 
contagiosa, semelhante a que observara em outros Estados bra
sile;ros e no Paraguai. Em Mato Grosso central, eu pr6prio fui 
atingido por essa doen<;a que, apesar de cuidadoso tratamento, 
me prejudicou a vista, consideravelmente, por longos meses. 

Surpreendentes, na pequena comunidade do Toldo das Lon
tras, os casos de albinismo. Vivia af u'a mulher albina de mais ou 
menos trinta anos, descendente de pais saos, casada com homem 
normal e mae de tres filhos isentos de albinismo. Outra mulher 
albina falecera, havia pouco, na idade de quarenta anos, aproxi· 
madamente. Pais, irmaos e irmas de uma menina albina de cerca 
de cinco anos eram todos completamente normais. Entre os ho
mens nao se observaram caso$ de albinismo. 

• 
Os Kaingang de Palmas que, desde muito tempo, cultivam o 

milho e que, alem disso, hoje criam alguns animais domesticos, 
colhem ainda frutos silvestres, ca9am e pescam. Todos, homens e 
mulheres, apreciam as diferentes especies de mel, os frutos da arau
caria, do butia, da guabiroba, do guamiri e de algumas outras ar
vores e arbustos, as folhas da urtiga, o cora<;ao do butia e da ca
raguata, os brotos da samambaia preta, o urupe, especie de cogu
melo de pau etc.; nao procuram, porem, nem comem ralzes e lar
vas de cole6pteros. 

Para a ca ta de f rutas e para a ca<;a, cad a f am ilia vai em co
m um e separada das outras. Dizem que todos os homens sao 
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' , 
hons flecheiros e capazes de flechar um boi a distancia de 50 m; 
e que, quando atiram a flecha ao ar, ela vai tao alto que se toma 
invisi'vel. No Toldo das Lontras, nao se fabricavam mais arcos, 
ao tempo da minha visita. A vara do arco tern nas extremidades 
incisoes para segurar a corda, feita de fibras do pedunculo da fo
lha de coqueiro. As flechas farpadas servem para a ca<;a de vea
dos, mamiferos menores e peixes; as maiores, cujas pontas sao 
lisas e mais pesadas, destinam-se a on<;as e antas; outras flechas 
que, em vez da ponta, possuem uma especie de castao de madei
ra, servem para a ca<;a de macacos e aves. Costumam ca9ar em 
qualquer epoca do ano. A came de montaria e geralmente assada. 
Assar e cozer sao trabalhos da mulher. 

Os Kaingang de Palmas antigamente nao tinham caes e, mes
mo hoje, raras vezes deles usam para a ca9a, em contraste com 
os seus vizinhos orientais, os chamados "Bugre", que consideram 
o cao como o melhor animal domestico e o mais querido compa-
nheiro de ca<;a. ' 

Como a maior parte dos Indios com habita96es mais ou me
nos fixas, os Kaingang eram habeis preparadores de armadilhas; 
os Kaingang de Palmas abandonaram, no entanto, esta maneira 
de ca9ar. Nern pescam, hoje, com arco e flecha; usam apenas o 
cesto tecido de cana de taquara, que poem no fundo da agua, se
gurando-o por meio de corda presa a uma arvore ribeirinha. Esta 
nassa tern forma cilfndrica e a abertura armada de pedacinhos de 
taquara flexfvel apontados e dirigidos para dentro, de tal forma 
que por eles os peixes podem penetrar ate o interior do cesto, nao 
podendo mais voltar a liberdade. A parte do cesto oposta a aber
tura tern a f orma conic a para fora, guardando co mo isca peda<;os 
de vespeiro com as larvas e ovos. Notemos aqui, como mais uma 
diferen~a entre os Kaingang e os "Bugre", que estes nao conhecetn 
de modo algum a pesca. Os Kaingang costumam salgar os peixes 
e conserva-los tambem desta maneira. 

Os Kaingang contam que seus antepassados conheceram o 
milho quando o encontraram nas moelas das aves, mas nao sa
bem mais quern lhes ensinou o plantio. Alem do milho cultivam 
agora o feijao, e o fazem por instiga<;ao da Comissao de Prote<;ao 
aos Indios, que I hes f omece as sementes de am bas as plantas. 

Das atas dessa Comissao sobre a semeadura e a cria<;ao de 
gado dos habitantes do Toldo das Lontras e de seus arredores, 
escritas em mar<;o de 1933, compus o seguinte quadro: 
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As grandes diferen<;as entre as quantidades de semeadura e 
entre as propriedades e, por fim, o numero dos sem-propriedade 
demonstram a variedade da iniciativa e da economia dos indivi
duos . 

Disseram-me alguns dos Kaingang que o solo das terras nao 
se presta para o cultivo de milho e feiHio. Esta afirmac;ao e, em 
parte, justa. 

:E: digno de nota que o homem que tinha plantado a maier 
quantidade de milho - 298 litres - era o unico cuja mulher tinha 
mais idade do que ele, se hem que fosse apenas de dois anos a 
diferenc;a. 

Os trabalhos da roc;a e mesmo o transporte da colheita ficam 
a cargo do homem . 

Ate o comec;o da crise economica mundial, que se fez sen
tir no ano de 1929, os Kaingang de Palmas ganhavam a maior 
parte do sustento colhendo erva-mate. Agora, da sua regiao nao 
se exporta mais o mate. Surpreende, de modo singular, ouvir-se 
da boca dos Indios a palavra crise. 

Tambem outros trabalhos, de ocasiao, a servic;o dos brasi
leiros, quase nao existem mais; os chapeus e cestinhos tecidos pe·· 
las mulheres sao · raras vezes pedidos e sempre mal pagos; e os 
vendeiros de Palmas compram o milho dos Kaingang s6 sob a 
condic;ao de lhes dar a metade do prec;o em cachac;a. Do governo 
nao vem mais auxilio algum. Nao ha que admirar, por este moti
vo, ouvir-se dos Indios coisas como esta: "Se ninguem nos ajuda, 
temos de vol tar a nossa vida antiga". Mas mesmo tal saida ja lhes 
e impossivel; e, por isso, essa declarac;ao dos Kaingang nao e 
senao um grito de desespero . 

• 
Os habitantes do Toldo das Lontras e arredores estao fada

dos a extinguir-se. Demonstra-o o calculo feito em marc;o de 1933, 
Segundo 0 qual 0 numefO dos Casados e maier do que 0 dos SOl
teirOS, inclusive todas as crianc;as. Vejamos o que da vida do indi
viduo e da horda aparece ainda digno de nota. 

A mulher nao f az preparativos especiais para o parto. Da a 
luz no lugar onde, no momenta, se acha; e se ninguem esta perto 
para auxilia-la, arranja-se sozinha. J a no dia seguinte, retoma ao 
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trabalho. 0 pai nao da a menor aten<;ao ao que se relaciona com 
o parto. Mas, quando a crian<;a esta bastante crescida para enten
der tudo quanto se diz, entao lhe atribui os nomes, o que o chefe 
KOikang me descreveu da seguinte maneira: "O pai con ta (sic) 
ao filho ou a filha cinco, oito ou dez nomes, e todos estes nomes 
sao diferentes uns dos outros, e cada Kaingang tern outros, porque 
entre nos nao e assim Como entre OS portugueses, onde quase to
dos se chamam Jose ou Maria ou Joao ou Antonio". Koikang de
signou os nomes indios como "nomes do mato", em contraste com 
os nomes e apelidos portugueses, com os quais os Kaingang de 
Palmas sao conhecidos entre os vizinhos brasileiros ou, como di
zia, "entre OS portugueses". A mae educa as crian<;as; 0 pai nao 
se · importa muito com a educa9ao delas. 

Os Kaingang de Palmas sao mon6gamos e afirmam ter sido 
sempre assim. 0 numero de mulheres equivale, mais ou menos, 
ao dos homens. Antes de casar-se, os dois futuros esposos devem 
conservar-se abstinentes. No matrimonio, os homens geralmen
te sao fieis. Algumas mulheres, porem, entregam-se aos brancos, 
"porque estes tern penis maior do que os Kaingang". Mas uma 
mulher s6 tern rela9oes com um branco se este e bem conhecido 
e estimado entre os indios; e-lhe fiel,. entao. Dizem que para o 
coito a mulher se deita de costas e o homem por cima e que, 
na copula, a mulher e sempre indiferente, nao tomando a inicia
tiva sequer da minima caricia, sujeitando-se, porem, a tudo quanto 
o homem deseje. 0 marido nao se queixa quando a mulher dorme 
com branco, exigindo apenas que este goze da simpatia do casal. 
A vida dos casados e, em geral, bastante pacffica, e nunca o 
marido maltrata a mulher. 

A mulher nao tern posi<;ao inferior a do homem. Isto e de
monstrado pelo f ato de que os homens nao se f urtam a f azer tra
balhos femininos. Por exemplo, OS homens fabricam, as vezes, 
os cestinhos tecidos de taquara, embora com menor habilidade. 
Muitas vezes carregam as costas grandes canastras. £ verdade que 
come9am pondo masculinamente a tira para Ievar o cesto sobre 
o peito, mas, muitas vezes, logo depois colocam-no como a mu
lher, sobte a testa, 0 que e, indubitavelmente, mais adequado ao 
fim. Mas como esta ultima maneira de transporte e, aparentemen
te, mais fatigante para eles do que para as mulheres, diminuem, 
as vezes, a pressao da tira na testa, introduzindo um dedo entre 
a tira e a testa. Vi um dia um grupo de um homem e duas mu
lheres: o homem carregava a canastra com a tira na testa e as 
mulheres nada levavam. E isto nao e raro. 
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A extensa assimila~ao entre homem e mulher e tambem de
monstrada pelo fato de na lingua Kaingang nao existir diferen~a 
entre os sexos, mesmo nas designa9oes de homens e animais; ex
cetuam-se apenas as palavras esposo e esposa, pai e mae, sogro e 
sogra e as designa~oes compostas destes termos, como, por exem
plo, as referentes a irmao do pai e irmao da mae. Se nas outras 
designa~6es de homens e animais, por exemplo, na de irmao e 
irma, ou na de filho e filha, uma determina9ao mais exata, pela 
men~ao do sexo, se toma necessaria, pospoem-se as palavras ho
mem ou mulher ou ainda ele ou ela. Nao ha na lingua kaingang 
diferen~as na designa9ao de um parente segundo o sexo da pessoa 
que fala, tal como em muitas tribos de Indios sul-americanos; por 
exemplo, o irmao e chamado com a mesma palavra pelo irmao e 
pela irma. 

Ainda a muitos outros respeitos a equipara9ao da mulher se 
manifesta; assim, por exemplo, por sua participa~ao na dan<;a e 
pela pintura do rosto. Depois de mortos e porque mortos, mul.her 
e homem sao igualmente tratados e temidos da mesma maneira. 

Certamente, porem, e regra que no matrimonio o homem 
tenha mais idade do que a mulher. Segundo observa<;oes feitas em 
mar<;o de 1933, a propor9ao das idades de 24 casais do Toldo 
das Lontras e dos seus arredores era a seguinte: 45: 23, 3 3: 26. 
38:20, 81 :68, 45:38, 37:32, 28:20, 35 :28, 41:33, 31:26, 45:43, 
37 :28, 37:35, 58:40, 42:27, 60:56, 58:46, 18:15, 21:12, 48:50, 
37:26, 50:40, 38:35, 28:26. 

A dif eren<;a na idade era: em tres casais ( 12 'h % ) mais ou 
menos de 15-20 anos, em nove (371h % ) mais ou menos de 10 
anos, em cinco (21 % ) mais ou menos de 6 anos, em sete (29%) 
mais ou menos de 3 anos. 

Perguntando se antigamente, depois do casamento, o homem 
ou a mulher costumavam morar no aldeamento dos sogros, re
cebi a resposta: se o homem era pregui9oso, vi via as costas dos 
sogros; se trabalhador, s6 com a mulher. Se entao o sogro morres
se, tinha o homem de "governar" tambem a sogra. 

Depois da morte do marido ou da mulher o conjuge viuvo 
regressa, em geral, a cabana dos pais. Os filhos ficam com o con
juge vivo. Os bens do homem cabem, por morte, a seus irmaos, 
e OS da mulher as irmas dela. Os Kaingang de Palmas hoje nao 
destroem nada mais da propriedade do morto, isto e, objetos, 
armas etc., o que em vida ele tinha fabricado ou adquirido para 
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uso pessoal. Entre as propriedades do homem contam-se, por 
exemplo, a roc;a feita por ele ou as calc;as ganhas dos brancos, 
pelo trabalho. Como propriedades da mulher figuram, por exem
plo, os cestos tecidos por ela e o vestido conseguido na vila em 
troca destes cestos. 

Como ficou dito, a sociedade de cada horda de Kaingang 
divide-se em duas "metades". Os membros de uma das "meta
des" s6 podem casar-se com membros da outra. Filhos e filhas 
pertencem a "metade" do pai. Cada "metade", por sua parte, esta 
dividida em dois grupos, de caracteriza~ao social diferente, o que 
se manifesta tambem na pintura do rosto. A pintura do rosto e 
usada nas festas dos mortos e sempre feita pelo pai. S6 quando 
este nao esta, pode ser feita por outro membro da mesma "me
tade", seja homem ou mulher, nunca, po rem, por membro da 
outra "metade", por exemplo, pela mae. 

Entre os Kaingang de Palmas o pai determina, quando pinta 
o filho ou a filha pela primeira vez, a qual dos dois grupos da 
sua "metade" deve pertencer para sempre; e fa-lo com a inten
c;ao de igualar numericamente, "para ter parelhas para danc;ar", 
como o chefe KOikang me declarou. Aqui, deve-se notar que s6 
se danc;a em filas e em rodas, formando cada "metade", sepa
radamente da outra, o circulo dos homens e em torno deste o 
circulo das mulheres. Alem disso, e de mencionar que OS grupos 
duma "metade", atualmente, nao se igualam no numero de mem
bros, nem sequer aproximadamente e, por conseguinte, nao se po
de reconhecer se e costume por nas filas de danc;a das "metades", 
altemadamente, um membro dum dos grupos ao lado dum mem
bro doutro grupo. 

Nada pude averiguar a respeito da origem da. divisao e da 
~onsiderac;ao diferente dos grupos dentro das "metades". Fi ca, por 
1~to, pendente de soluc;ao, se esta formac;ao de grupos indica an
ttgas camadas sociais ou mesmo etnicas. Os grupos duma das "me
tades" chamam-se Votoro e Kadnyeru, os da outra Aniky e Kame. 
Segundo uma interpretac;ao, todos os quatro estao nessa seqiien
cia, tambem segundo o prestfgio social. Em todo caso, os Votoro 
valem mais do que os Kadnyeru, e os Aniky mais do que os 
Kame; "eles tern mais forc;a", explicaram-me. 

A significac;ao dos quatro nomes e desconhecida. Expressa-_. 
mente, porem, foi-me declarado que a palavra Votoro nao tern 
relac;ao alguma com a palavra doro: buraco, como certo etn6Io
go supunha, em virtude da pintura circular do rosto dos Votoro. 
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Na penultima sflaba da palavra Votoro se pro&uncia o o fechado; 
na primeira sflaba da palavra doro se pronuncia o 6 aberto. 

As pinturas do rosto sao pretas e feitas com um pedacinho 
carbonizado de madeira de araucaria. Os Votoro apresentam 
pequeno cfrculo no meio da testa, e outro do mesmo tamanho e 
as vezes nao completamente fechado, em cada bochecha. Os Kad
nyeru tern nos mesmos lugares um ponto grosso, apenas. Os Aniky 
tern ao lado de cada olho dois riscos curtos paralelos comec;ando 
nos angulos extemos dos olhos e passando horizontalmente em 
direc;ao a tempora, dois riscos verticais e paralelos no meio de Ca
da bochecha, e um curto risco horizontal ao lado de cada canto 
da boca. Os Kame nao ostentam senao um risco vertical em cada 
bochecha. 

Os grupos da mesma "metade" estao, um em relac;ao ao ou
tro, como primos e primas. As "metades,' se designam, respectiva
mente, com a palavra amigo e amiga, a· qual (posto que e a mes
ma para os dois generos), alem disso, significa o numero dois. 

Nas festas dos mortos, cada "metade" tern um cantador. Nu
ma das "metades", ele sempre e Kadnyeru; na outra, Aniky. 

A seguinte arvore geneal6gica composta segundo as inf orma
c;oes que me deu o chefe Koikang, chamado pelos brasileiros Pe
dro Mendes, demonstra a distribuic;ao dos grupos numa f ami1ia 
(A= Aniky, Ke= Kame, Ku= Kadnyeru) : 

av6s? av6s? 
I 
pal A 

I 
mie Ku 

I I 
'lnnio Ke 'KOiking A 'lnnio A 'Inna A 

I 
esposa Ku 
I 

..--~-A-~--.,----------------"----------------.. 1
ruho do trmao Ke' ' filho Ke 'fllho A 'fllho A 'filho Ke 'filha A ' fllha Ke 

I 
nora Ku 
I 
neta A 

Como se ve acima, o atual chefe e Aniky. Contou-me que 
Kodnda e Viri, OS celebres chefes dos Kaingang de Palmas que 
ha cem anos, mais ou menos, fizeram a paz com os brancos, ti
nham sido Votoro. Depois da morte do chefe, um de seus filhos 
Ihe sucede. Se os filhos recusam essa posi~ao, perde a famflia, 
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para sempre, qualquer direito hereditario; e entao o novo chefe 
e eleito entre os membros de outra famflia. Os chefes, hoje, s6 
transitoriamente podem adquirir certa autoridade, por meio de con
selhos habeis. Nao tern poder algum de mando. 

• 
Se um Kaingang morre, um homem, em geral o chefe, recita, 

ao lado do cadaver, lentamente e em voz baixa, fazendo ruido 
com a caba~a de musica, um texto tradicional, cujas palavras, se
gundo Koikang, sao intraduziveis e tampouco sao entendidas pelos 
Kaingang modemos, porque ja nao pertencem a lingua Corrente. 
0 chefe Koikang chamou esse texto, reproduzido no meu trabalho 
"Sprachproben" etc., uma reza, provavelmente, porem, s6 porque 
as circunstancias e a maneira de falar lembravam a reza do sacer
dote em enterro cristao. 

Tres homens levam o cadaver para o cemiterio. 0 caminho 
para o cemiterio do Toldo das Lontras e uma picada estreita de 
cerca de dois quilometros de comprimento atraves dum alto ta
quaral que alberga algumas araucarias e outras arvores, e e, aqui 
e ali, interrompido por grandes samambaias. No caminho, os car
regadores poem o cadaver no chao, tres vezes mais ou menos, pa
ra descansar; e entao talham em arvore pr6xima um sinal em 
forma de cruz. KOikang me disse que este sinal dos Kaingang nao 
sera, provavelmente, a cruz crista, porque e muito antigo. 

0 mesmo sinal e talhado, tambem, num grosso tronco de 
araucaria em frente ao cemiterio. 0 cemiterio e circundado por 
uma grade de estacas de madeira e tern mais ou menos 5 m de 
comprimento por 5 de largura. Neste espa~o estreito, numero
sas pequenas cruzes de madeira estao de pe ou deitadas, confun
d. Jas e sem ordem e, muitas vezes, apenas um palmo distantes 
uma da outra. Perguntando por que se enterravam aqui os mortos 
um em cima do outro, recebi de Koikang a resposta : "Se se desen
terram os mortos, prejudica isto os vivos, e muitos morrerao: Assim 
os antigos disseram". Que se podia aumentar a extensao do ce
miterio, nisto nao havia pensado o chefe. 

Os Kaingang sempre tiveram cemiterios. 0 cuidado com que 
antigamente erigiram os tumulos conicos de 2 e ate 3m de altura 
prova a grande importancia que deram aos mortos. £ verdade 
que hoje as unicas eleva~oes da terra no cemiterio do Toldo das 
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Lontras sao os formigueiros. Entre estes encontram-se os buracos 
do tatu-de-rabo-mole ( Cabassous unicinctus), que, muitas vezes 
ja na noite depois do enterro chega ate o cadaver e o come: 
Como a sepultura tern s6 4 a 6 palmos de profundidade, o bicho 
nao tern muito trabalho. Ataca tambem os cemiterios dos brasi
leiros, por exemplo o de Palmas, abrindo com as grandes unhas 
os caixoes de madeira. Todos os indios desprezam sua came, ao 
passo que estimam muito a do seu parente menor, que e o tatu 
mulita ( C. hybridus), que nao se alimenta de cami~a, mas prin-
cipalmente de vegetais e larvas. . 

Quando os Kaingang de hoje. falam da vida do homem de
pois da morte, usam da palavra portuguesa "alma". Mas, essa 
"alma" tern o mesmo aspecto do indivfduo quando vivo, tendo, de 
especial, apenas o grito: "Nao grita como n6s: huuu, mas muito 
rapido e curto: hup". Um velho, depois da morte, toma-se outra 
vez jovem e vive mais uma vez durante uma vida humana inteira, 
prazo que, alias, coincide com o alcance da mem6ria de tempo 
do indio. Quando morre, transforma-se em . pequeno inseto, geral
mente mosquito ou uma daquelas formiguinhas pretas que cortam 
f olhas. Se este mosquito ou es ta formiga morrem, vem o nada. A 
respeito, o chefe KOikang dizia simplesmente: "A terra pariu-nos 
e come-nos", querendo significar que, segundo a tradi~ao, os pri
meiros Kaingang sairam da terra. 

Uma crian~a cresce na sepultura como se ainda fosse viva 
e tern depois o mesmo destino que um morto adulto. 

Em virtude de sua cren~a na "transmigra~ao da alma", os 
Kaingang nao matam a mencionada formiga, e os mosquitos, an
tigamente, eram apenas afugentados. No cemiterio do Toldo das 
Lontras achei uma explica~ao simples do fato de serem justamente 
os dois insetos considerados como ultimas encama~oes do Kain
gang: la, o chao estava cheio das pequenas formigas e havia gran
de quantidade de mosquitos. 

A aparencia humana do morto fica evidente pelo fato de 
ter piolhos na cabe~a, porque "f oi enterrado com os seus pio
lhos". S6 depois de morto e que se lhe transf ormarn os piolhos 
em outros insetos pequenos e, de preferencia, em f ormigas e mos
quitos. Em todo caso, e costume matar OS piolhos dos vivos. 

A cultura espiritual, como a cultura material, nasceram da 
necessidade de defesa contra as amea~as do meio; naquela, as ne
cessidades do corpo; nesta, as necessidades da alma; numa, o me-
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do da fome, da sede, das intemperies e dos vizinhos inimigos; nou
tra, o medo do incompreensivel. 

U ma defesa contra a preponderancia ameac;adora do incom
preensivel e o culto. Tribos que s6 cac;am e recolhem frutas silves
tres, como, por exemplo, os Chamacoco no Chaco, sao errantes 
demais para poder estabelecer, como os Kaingang, zonas coletivas 
de enterro e criar um ponto fixo para inicio do cul~o aos mortos. 
Eles se afastam logo depois da morte de um membro da tribo. 
Quern, dessa maneira, pode fugir do morto, nao necessita de culto 
para afugenta-lo. Por isso, os Chamacoco dedicam seu culto aos 
demonios e aos espiritos da selva, que podem ser encontrados em 
qualquer parte. 

Deve-se apontar o culto aos mortos como a base e a expres
sao mais forte da cultura espiritual dos Kaingang porque o po
der sobrenatural dos mortos tomou-se, para estes Indios, mais 
do que qualquer outra coisa, um acontecimento mistico e, por 
isso, objeto de crenc;a. Nao se pode mais averiguar as circunstan
cias deste fato, mas, em todo caso, e de supor que elas foram fa
vorecidas pelo modo de viver em domicilios fixos e pelo sentido 
de comunidade dos Kaingang, o qual, provavelmente, dentro das 
"metades", aumentou ainda devido a diferenciac;ao social. 0 mor
to e um poder porque, quando vivo, 0 individuo era uma parte 
do poder da comunidade. parte que agora - impossivel de ser 
controlada, mas ainda de modo nao tangivel ligada a comuni
dade - pode tomar-se perigosa para ela. S6 se temem os mortos 
da pr6pria ho rd a, os mortos com os quais se f ormou comunidade. 
A vida e tal que a desventura que cai sobre um membro da 
comunidade faz-se sentir, mais ou menos, sobre os outros, porque, 
se uma parte sofre, a totalidade tambem sofre. Agora, a maior 
das desventuras caiu sobre o morto, isto e, a morte. Assim, a morte 
f ez-se sentir sob re a comunidade. E quern nao se arreceia da mo rte 
e das doenc;as que a produzem! Os Kaingang dizem que o morto 
corre ao redor das cabanas dos vivos e e venenoso, e que muitos 
morrem se nao e tratado Segundo as instruc;6es tradicionais. Por 
conseguinte, deve-se procurar romper o lac;o que ainda une o mor
to a comunidade e lhe da esse amea9ado~ poder sobrenatural; de
vem-se expulsar das pr6prias filas, junto com o morto, a doen9a 
e a morte. Para tal, no tempo em que o milho fica verde e as 
frutas das araucarias amadurecem, ou seja, entre o meado do 
abril e o meado do junho, os Kaingang realizam o grande baile 
chamado veingreinya, do qual participam homens e mulheres. Dan-
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c;~-.se "par~ que o morto . se va embora". 0 culto aos mortos sig
n1fica aqu1, por consegumte, expulsao dos mortos. 

Este culto e apontado como a base e a expressao mais forte 
da cultura espiritual dos Kaingang porque a vontade da comuni
dade, no sentido da pr6pria defesa psiquica, esta fundada nele e 
s6 por ocasiao dele se apresenta coletivamente. Nunca, a nao ser 
no veingreinya, a horda se reune tao completamente, mostrando 
sua organiza9ao social. S6 no veingreinyii a crianc;a fica sabendo 
P?r intermedio do pai, a que grupo ela pertence e, pois, por assi~ 
dizer, que especie de homem e. S6 no veingreinya, todos, homens 
e mulheres, ficam tomados por uma embriaguez que, muito embo
ra seja alimentada pelo alcool, e, apesar disto, considerada, como 
certas bebedeiras entre todas as tribos de Indios, uma especie de 
"santa embriaguez", um estado no qual o individuo avulta aos 
pr6prios olhos e sente, talvez, que pode dominar todos os pode
res estranhos. 

Os Kaingang dizem que muitos morreriam se, imediatamente 
depois da morte de alguem, se realizasse o baile. Se uma crianc;a 
morre, o baile e mais curto do que o que se realiza depois da mor
te de um adulto, porque a crianc;a era parte menos importante do 
poder da comunidade e e, por isso, menos perigosa agora. Nao 
se faz nenhuma diferenc;a entre homem morto e mulher morta. 
0 morto, sendo expulso da vizinhanc;a por meio do baile, erra 
entao, para sempre, por todo o pais. 

Quando, como ja foi dito, chegou a epoca em que o milho 
e os frutos das araucarias estao maduros, de maneira que se pode 
obsequiar convenientemente os convidados, os parentes do faleci
do come~am a preparar o veingreinya. Eles sao os "donos do bai
le", sao os que "tern o direito". Os filhos preparam e realizam o 
veingreinyii quando morreu o pai, a mae, ou a irma. Depois da 
morte da mae OU da filha, 0 pai fica em casa, "porque e triste 
demais". S6 quando o filho morreu, torna-se o pai empresario do 
baile. 

Ve-se, um dia, um ramo verde colocado sobre o tumulo. Fica
se sabendo, por este sinal, que logo se danc;ara, e comunica-se 
aos outros. 0 "dono do baile", sem dizer palavra a ninguem, co
loca o ramo sobre o tumulo. Quando esta mensagem sem palavras 
se torna conhecida no aldeamento, ele designa dois homens para 
convidar os h6spedes de fora. Nao e necessario que tenham rela
¢ao especial com ele; podem ser quaisquer membros da horda. 0 
empresario comunica-lhes o dia do baile, e s6 eles podem fazer 
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os convites. Um deles leva um como de boi, como geralmente e 
usado em algumas regioes do Brasil e do Paraguai, para dar sinais, 
e que tern nestas regioes o nome de tururu ou turututu. A ponta 
do corno e cortada, e colocam-se os labios na pequena abertura e 
grita-se. Cada aldeamento de Kaingang tern geraJmente um desses 
cornos. £ f abricado ocasionalmente por quern quer que ten ha pra
zer em faze-lo, e possuf-lo; nao exige determinada posi~ao do 
proprietario. 

Se um dos dois mensageiros fez a sua chamada sem palavras 
pelo como, todo mundo, de grande distancia ao redor, fica saben
do que havera baile. Entao o outro mensageiro procura o povo, 
dizendo-lhe quando e onde havera a festa. 

Entrementes, o "dono do baile" encarrega de tres a cinco 
homens de sua famflia de obsequiar os convidados. Estes encarre
gados, primeiramente, preparam a bebida num cocho de 4 a 5m 
de comprimento por 1 m de largura, talhado num grande tronco 
de araucaria. Entre os Kaingang de Palmas, mistura-se hoje esta 
bebida com cacha~a, a~ucar, milho verde pisado e agua, mistura 
feita quinze dias, mais ou menos, antes da festa. Cacha~a e a~ucar 
compram-se na vila por conta do "dono do baile". 

Um dia antes do veingreinyii, ouvem-se de longe o como e as 
flautas de taquara dos convidados que se aproximam. Entao mui
ta gente corre ao encontro dos visitantes. Estes param e es
peram logo que chegam a vista do aldeamento. Ha um encontro 
alegre. Os encarregados trazem alguma bebida, dando-a aos re
cem-chegados para mostrar que ja esta pronta. Depois todos vao 
juntos ao aldeamento no qual se quer festejar o veingreinya. · 

Na tarde seguinte, depois de todos os rostos estarem pintados 
com as senhas do grupo correspondente, as "metades" vao, sepa
radamente, ao cemiterio. Se o. morto e Aniky ou Kame, entao 
primeiramente vao os que trazem pinturas de riisco, e a outra 
"metade" segue a distancia de 15 a 20m. Se o morto, porem, e 
Votoro ou Kadnyeru, entao a gente da sua "metade" vai adiante. 

A frente de cada "metade" estao o cantador e os tres dan~a
rinos que pertencem a famflia do morto. 

As lagrimas vem aos· olhos dos homens e das mulheres da 
famHia e tambem de alguns outros. Mas o choro e baixo e apenas 
audivel, porque cada homem e cada menino que gosta de tocar 
a flauta de taquara toca-a, e alguns ate sopram no como de que 
ja falamos. 
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De repente, porem, todo o acompanhamento para e fica si
lencioso. 0 cantador da "metade" dianteira alcan~ou a arvore 
perto da qual os carregadores tinham posto, pela primeira vez, o 
morto no chao. 0 cantador se coloca de costas para o sinal em 
forma de cruz talhado no tronco pelos carregadores, naquela oca
siao. Os tres dan~adores se colocam de maneira a formar com o 
cantador um quadrado, estando cada vez dois, um em frente do 
outro, havendo entre um e o outro homem do lado a distancia 
de 2m, mais ou menos. 

Entao o cantador come~a o antigo canto, cujas palavras hoje 
ninguem mais entende. A impossibilidade de conhecer a sua sig
nifica~ao ja a confessa o missionario capuchinho f rei Luis de 
Cemitille que, em 1866, viveu entre uma horda de Kaingang (vis
conde de Taunay, Entre os nossos indios, p. 97). Publiquei o 
texto no meu trabalho sobre. a Hngua dos Kaingang de Palmas. 
S6 um a uni ca palavra e compreensf vel - a palavra iyoh6u, 
"acabou". 

0 cantador canta sozinho. Acompanha o canto com a caba~a 
de musica e dan~a, pondo altemadamente adiante e atras um pe 
e depois o outro, sem sair do lugar. Os tres dan~arinos fazem, 
em compasso com ele, os mesmos passos tranqiiilos, pendidos os 
bra~os, e silenciosos. Os membros restantes da "metade" ficam 
calados e im6veis ao redor dos dan~arinos. A outra "metade" 
espera a distancia habitual de 15 a 20m. 

Logo que o cantador anuncia o fim do canto, levantando a 
caba~a e exclamando iyoh6u, as flautas recome~am a tocar. Todos 
continuam a marcha ate que a outra "metade" alcance a mesma 
arvore com o sinal em forma de cruz. Entao o acompanhamento 
para de novo e o cantador e os tres dan~adores desta "metade" 
repetem a mesma cerimonia. 

Tudo isto se repete em cada uma das arvores perto das quais 
os carregadores tinham deitado o morto; realiza-se, por conse
guinte, em geral, tres vezes. 

Quando a "metade" dianteira chega ao cemiterio, danca-se 
na mesma ordem sobre o tumulo, colocando-se o cantador sobre 
a cabe~a do morto. 56 ele e os dan~adores podem entrar no ce
miterio; todos os outros ficam, silenciosamente, fora. Dan~a-se 
sobre o tumulo para expulsar o morto. 

Acabada a dan~a, o cantador e os dan~arinos colocam-se com 
a sua "metade" a distancia de mais ou menos 5m do cemiterio~ 
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enquanto o cantador e os dan9arinos da outra "metade" se co
locam sobre o tun1ulo, cumprindo o mesmo rito. 

Logo que isto acaba, quebra-se o pesado silencio como de 
um golpe; grande alegria come~a, todos correm em' confusaol 
fazendo barulho. Ambas as "metades" reunem-se e misturam-se' 
as flautas vibram agudamente, os gritos e as gargalhadas estru~ 
gem, arrancam-se das arvores grandes galhos e ramos inteiros para 
que os horn ens tenham o seu bastao para a dan~a notuma · cada 
um dos tres ou cinco preparadores da bebida tern nas mao~ uma 
gar~af a de cacha~a pura ~ um co po de taquara, e of erece o co po 
che1.o a cada um dos do1s cantadores e dos seis dan9arinos, os 
quais devem beber tudo, imediatamente, do que decorre que cada 
cantador e cada dan9arino tern de esgotar o copo de taquara tres 
o~ cinco vezes, nao sendo de admirar que alguns deles camba
le1em ou se estatelem no chao. 

Volta-se novamente ao aldeamento. La se acendem foguei
ras em Iinha reta e a distancias regulares uma da outra, numa 
pra9a comprida, plana e cuidadosamente limpa. Essas fogueiras 
sao alimentadas, em geral, apenas pelos chamados "n6s de pinhei
ro'', que sao duros como ferro e ardem forte e Iongamente. For
mam-se estes "nos de pinheiro" na copa das araucarias, na base 
dos ramos, e encontram-se caidos muitas vezes no chao, ao redor 
d:stas ai:ores. Dizem que as fogueiras nao servem para a ilumina
~ao, e ~·m para que se possa dan<;ar em circulo: e para isso e 
que as IOVentaram OS antlgos. 0 numero de fogueiras depende do 
numero de dan~arinos. 

Ao por-do-sol, ambas as "metades", separadas uma da outra 
e cada uma em _duas ~ilas, colocam-se ao redor das fogueiras. Os · 
homens, que estao mats ou menos a 1 m de distancia um do outro 
f?rmam o cfrculo dianteiro e de menor raio; a fila das mulhere~ 
f1ca em tomo deles. Ca_da uma <las "metades" separadas, uma ao 
lado da outra, tern no seu meio apenas as fogueiras que corres
pondem ao .tamanh~ do seu circulo duplo, e s6 dan9a ao redor 
destas f ogue1ras. A linha reta das f ogueiras e interrompida somente 
no Iugar em que os circulos duplos estao mais pr6ximos um do 
outro. Ninguem dan9a ou anda atraves da Iinha das fogueiras da 
pr6pria "metade". 

Na fila dos homens de cada "metade" esta o cantador. Um 
dos cantadores come9a de repente a agitar a caba9a de musica, 
a canta~ e a mover .as P:T?~s de modo semelhante ao das dan9as, 
no cam1nho para o cem1teno ou no tumulo, isto e, pondo alter-
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nadamente adiante e atras um pe e depois o outro; mas nao per
ma~ece dan\:ando, como o faz de tarde, sempre no mesmo Iugar, 
e s1m move-se, devagar, para o lado e ao redor da linha das fo
gueiras da sua "metade". Logo que 9 cantador come\:a a agitar 
a caba9a, o seu colega no outro circulo duplo agita a caba~a de 
musica, canta e dan<;a, e as filas p6em-se em movimento no mes
mo ritmo e com os mesmos passos. Todos tern o rosto voltado 
para as fogueiras; estao serios e em geral calados; os homens 
batem compassadamente o chao com a ponta do ramo verde que 
arrancaram de perto do cemiterio, emitindo de raro em raro um 
grito inarticulado; as mulheres, atras deles, tern os antebra<;os le
vantados e movem as maos vazias um pouco de um lado, um 
pouco de outro, num gesto que lembra ~ ben<;ao crista. A gente 
que nao dan~a esta fora dos circulos, de pe ou sentada, e silen
ciosa. Tambem as flautas e o como guardam silencio desde o re
gresso ao aldeamento. 

Cada um dos tres ou cinco preparadores de bebida serve a 
cada dan\:arino e a cada dan9arina um copo de taquara cheio de 
cacha~a, e quern nao hebe de uma vez todo o conteudo nao pode 
continuar a dan9ar. Os bebados sao levados para fora da linha. 
As mulheres evitam ficar bebadas, e preferem retirar-se. Quern 
nao dan9a pode aproximar-se a vontade do cochn comprido no 
qual se encontra a mistura de cacha9a, a9ucar, milho e agua, e 
beber quanta quiser. A cacha9a pura e s6 para OS que dan9am. 

Logo que o cantador volta ao lugar em que iniciou a dan9a, 
para e cala-se. Entao todos os dan9arinos param e saem para 
descansar. Uma dessas dan9as dura, no Toldo das Lontras, de 
15 a 20 minutes, mais ou menos. 

Depois de algum tempo, um cantador coloca-se de novo 
diante das fogueiras, come<;a a agitar a caba9a de musica, a cantar 
e dan9ar; as filas se fecham outra vez, e o povo continua a dan-
9ar e a beber. Nao se exige seja sempre o mesmo cantador, por
que os convidados levam consigo, de cada aldeamento, um ou 
dois que ficam calados e fora das filas ate serem convidados a 
substituir os colegas cansados e bebados. 

Ali pela meia-noite, geralmente, a provisao de "~bida esta 
esgotada; e, assim, o veingreinyii es ta acabado. 

:h caracterlstico que em uma tribo como a dos Kaingang, na 
qual o culto aos mortos tern tanta importancia, a cren~a em outros 
esplritos e demonios quase nao se manif este. Quase, di go, porque 

27 



e de supor que alguma coisa tenha escapado a minha observa~ao. 
Em todo caso, nada ouvi entre os Kaingang de Palmas com refe
rencia a espfritos e demonios que influfssem em nossa vida e que, 
por isso, se devesse procurar agradar ou afastar. 

N aturalmente, o pensamento dos antigos Kain gang, como o 
de todos os povos primitivos, ocupou-se da pr6pria origem e or
ganiza~ao do mundo. A tradi~ao diz que os primeiros Kaingang 
safram da terra. Muitos outros Indios tern a mesma tradi~ao quan
ta a origem de sua tribo. Por exemplo, os Chamacoco e os Kas
kiha ( Guana do grupo Maskoi) , do nordeste do Chaco, e os 
Tereno, do sul do Mato Grosso. A tradi~ao dos Kaingang diz, 
alem disso, que, no principio, tudo, menos os homens, ja estava 
na terra. Os Kaingang foram os primeiros homens. Eles eram 
macacos, mas nao bugios; eram menores e mais pretos do que 
estes. Bugios eram os negros. 

0 veado fez o mato porque corre muito e porque queria 
correr no mato. 

0 beija-flor escondeu a agua embaixo de uma pedra para 
que OS outros nao pudessem beber. Disse : "Quero tomar agua no 
ceu" . 0 Chekre, outro passarinho, achou a agua e "pinchou" 
fora a pedra. 

Um dia conversei com o velho chefe Koikang sobre os astros. 
"I:: o sol Votoro ou Kadnyeru ou Kame ou Aniky?" perguntei. 

"O sol e Kame", respondeu, "ou talvez Aniky, porque este 
tern mais for~a do que Kame" . 

Lembrei-me de que Koikang mesmo era Aniky e que tambem 
OS Kame pertenciam a "metade" dele. "E a lua?" continuei a per
guntar. "£ esta, por acaso, Kadnyeru ou Votoro?" 

Ko1kang fez uma cara admirada e respondeu: "Se o sol e 
Aniky, a lua tambem e Aniky. Voce nao sabe que o sol e a lua 
sao a mesma coisa? 0 sol e a lua sao o mesmo, nao e?" 

Afirmei: "Sim, naturalmente o sol e a lua sao a mesma 
coisa". 

Koikang disse satisfeito e com energia: "O sol e a lua sao 
a mesma coisa. Sol es ta de dia, lua esta de noite". 

Perguntei: "O sol e homem OU mulher?" 
"O sol e homem, isto e seguro. 0 sol tern mais for~a. A lua 

e a mulher porque a lua e mais fraca." 
Eu disse ao born do velho: "Mas se o sol e homem e a lua 

mulher, nao podem ser a mesma coisa". 
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"Por que nao? Eles sao a mesma co1sa. 0 sol esta de dia, 
a lua esta de noite." 

Olhei para o ceu. Era uma tarde lindissima. "Olha!" excla
mei, " aqui esta a lua. E ha tambem o sol." 

Koikang sorriu-se com superioridade. "Esta nao e a mesma 
lua", disse ele, bondosamente. "Esta nao e a lua grande. Esta e 
a lua pequena que nasce. I:: vista com o sol ao mesmo tempo por
que e a crian~a. 0 sol e o pai e a lua grande e a mae. Tambem a 
Iua pequena e mulher. E mais tarde, a lua pequena toma-se 
grande." 

"E entao toma-se mulher do sol?" perguntei-lhe. 
"Sim, assim e." . 
"Por conseguinte, a filha do sol e tambem a mulher do sol?" 
"Assim deve ser." 
"Mas a lua, sendo mulher do sol, nao e por isso Kadnyeru 

ou Votoro? Um homem como o sol, que e Aniky ou Kame, pode 
casar-se somente com uma Kadnyeru ou Votoro." 

i:: preciso lembrar, a este respeito, tambem, que a lua, por 
outro lado, devia pertencer, como filha do sol, a "metade" do pai. 

Koikang respondeu muito refl.etidamente :, "Sera verdade? ~im~ 
deve ser assim. Entao a lua sena Kadnyeru, porque ela nao e 
Votoro, isto sei com certeza". 

"Uma vez, um homem me dizia que todos os Kame seriam 
gente do sol, e que todos os Kadnyeru seriam gente da lua." 

Respondeu-me: "lsto nao e verdade. 0 pai pinta OS filhos. 
O sol e a lua nao tern nada que ver com isto" . 

"Uma vez um homem me dizia que todas as plantas e os ' , animais e as estrelas sao ou Kame ou Kadnyeru, sempre a meta-
de deles Kame e a outra metade, Kadnyeru." 

"As estrelas sao filhos do sol e da lua, mas nao sao Aniky, 
nao sao Kame, nao sao Kadnyeru, nao sao Votoro. Cada estrela 
tern um nome, mas as estrelas nao sao separadas umas das outras 
como Kame e Kadnyeru. E as plantas e os animais nao sao Aniky, 
nao sao Kame, nao sao Kadnyeru, nao sao Votoro, porque eles 
nao foram pintados por nossos primeiros velhos, e porque eles 
tern pinturas completamente diferentes." 

"Quern pintou o sol e a lua?" 
"Os nossos primeiros velhos fizeram isto quando sairam da 

terra. O sol e a lua e tudo ja estava no mundo quando os pri
meiros velhos chegaram." • 
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"Estavam, naquele tempo, o sol e a lua no chao para que 
a gente pudesse pinta-los?" 

"Deve ter sido assim. De contrario, como a gente poderia 
pinta-Ios!" 

• 
Os Ka.ingang de Palmas fazem esfor~os para praticar o culto 

cristao ao Iado do seu culto aos mortos. Provavelmente, fazem
no antes de tudo para nao ser considerados inferiores aos seus 
vizinhos brasileiros, com os quais estao em contato continua. Nao 
s6 colocam nos tumulos pequenas cruzes de madeira sobre as . ' , 
qua1s, as vezes, penduram cfrculos semelhantes a coroas e com 
fitas brancas, mas tambem colocam velas acesas. Diante 'da casa 
de tabuas, no Toldo das Lontras, em cujo telhado esta colocada 
~ma cruz de madeira, pela qual se pode reconhece-la como igre
Ja, encontram-se duas varas compridas de cujas pontas pendem 
algumas tiras. brancas em forma de flamula, adorno para a festa 
de um santo. Os Kaingang de Palmas festejam as festas cristas 
segundo o costume da gente campestre brasileira: primeiro a reza, 
depois o baile com violao e cacha9a. A sua maior fest a eris ta 
realiza-se a 13 de junho, o dia de Santo Antonio, que antiga
mente os missionarios declaravam padroeiro destes Indios. 

Os Kaingang tern uma designa9ao para o inferno: det koregn 
ndyagma, o que significa, ao pe da letra, cousa ruim morada, a 
morada da cousa ruim. Dizem que o inferno fica on de o sol se poe. 

Assim como este conceito, os Kaingang receberam segura
mente o conceito · de Deus dos missionarios. Tern para Deus a 
palavra tope que, indubitavelmente, e a designa9ao tupa intro
duzida pelos jesuitas entre os Tupi-Guarani. 

Uma vez, o chefe Ko1kang me fez a seguinte comunica9ao: 
"Dizem que os antigos Kaingang eram os primeiros em ter tope; 
mas como eles nao sabiam rezar nem tratar com os santos, ele 
lhes foi roubado pelos portugueses. Hoje, temo-lo outra vez por
que aprendemos a rezar e a tratar com os santos". Eu nao podia 
averiguar se os Kaingang receberam esta historieta tambem de 
u1!1 mis:io~ario ou se eles ~esmos a inventaram. Quando pergun
te1 a Koikang · se ele podena rezar como um cristao, respondeu: 
"Esqueci". 

• 
Ideias magicas de um povo primitivo costumam revelar-se, 

especialmente, em sua medicina. Os Kaingang tern um remedio 

30 

anticoncepcional que, segundo dizem, provem de uma planta. Di
zem que a mulher toma-se esteril depois de te-Ia comido duas 
ou tres vezes. S6 certas velhas conhecem este remedio e s6 elas 
podem, segundo se diz, desfazer-lhe o efeito. Mas nao falam sobre 
ele porque, do contrario, nao produz efeito. As outras mulheres 
nao falam nisso, tambem. 0 que sei a respeito foi-me contado 
pelos homens. Todas as mulheres que interroguei nao queriam 
saber desse remedio e tinham filhos. Disseram-me que uma m~a 
usou dele com born resultado, mas nao me mostraram essa mo9a. 
Quando quis adquirir o remedio, contando que minha mulher 
estava doente e teria de morrer se desse a luz mais um filho, e 
que eu queria, por conseguinte, salva-Ia, responderam-me que o 
meu povo devia ter um medico; e o chefe Koikang me dizia mais 
tarde: "Como o remedio pode servir se tua mulher nao e Kain
gang ! Seguramente ela e 'portuguesa' (brasileira OU branca) e ne
cessita dum remedio portugues (brasileiro OU 'branco'). 0 reme
dio das nossas velhas s6 serve para uma Kaingang". 

Certas velhas conhecem as ervas medicinais. Um velho e 
considerado medico. Ele toca apenas com a mao todo o corpo 
"entao ve tudo 0 que esta dentro" e receita um remedio de raize~ 
OU folhas. Nao cobra nada pelo tratamento, mas e costume dar
lhe um pequeno presente. Medicos-feiticeiros que s6 trabalham 
por meios magicos, por exemplo exorcizando os espiritos, cantan
do e agitando a caba9a de musica, soprando o doente e chupando 
de le a causa da doen9a, sob a f orma de pedacinhos de osso, es
pinhas e pequenos animais que eles, antes, tinham escondido na 
boca, por conseguinte, medicos-feiticeiros como se encontram entre 
tantas tribos sul-americanas, sao desconhecidos entre os Kaingang 
de Palmas. Isto parece natural quando se sabe que eles nao creem 
numa causa magica da doen9a. E dizem: "Antigamente nao havia 
outras doen9as alem da dor de cabe9a e de barriga; se se tinha 
dor de cabe9a, Iascava-se uma pedra branca e usava-se um peda
cinho apontado dela para arranhar-se na testa, sangrando dessa 
maneira; a dor de barriga era tratada por massagem". 

Os Kaingang nao sabem defender-se de maneira alguma das 
doen9as epidemicas importadas recentemente, e que mencionei no 
come90 do presente capf tulo. 

• 
Os Kaingang sao fie is ao amigo bran co e def endem-no quan

do e atacado. Nao manifestam por meio de palavras a afei9ao; 
esf or9am-se por es tar sempre perto do homem estimado e fazer 

• 
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tudo que ele deseja. Mas procuram prejudicar aquele de quern nao 
gostam. Se um fazendeiro, porem, lhes diz: "Nao e preciso que 
voces me roubem os porcos, se me pedirem, dar-lhos-ei", en tao 
deixam-no em paz e tambem nao Jhe pedem OS pOrCOS. 

Para demonstrar sua astucia, contavam-me, com ar de se
gredo, e com muita risada, a seguinte historiazinha: Um Kaingang 
chamado Horacio passava um dia com a mulher por perto de uma 
fazenda e pediu que lhe desse seu vestido, porque queria pedir 
ao f azendeiro, que era seu amigo, uma roupa nova para seu uso. 
Entao meteu-se no vestido da mulher e foi a fazenda, e la encon
trou a patroa, ordenhando. Pediu-lhe a ben~ao. Ela lhe perguntou 
onde tinha deixado a roupa. Respondeu: "O gado comeu". "O 
gado?" exclamou a patroa. "Sim, o gado", afi.rmou ele. "~ao 
podia chegar aqui sem ter me lavado. Quando v1nha de cam1nho 
para aqui, despi-me para me lavar. E enquanto me lavava, o gado 
comeu a roupa." Deram-lhe, en tao, roupa nova. 

A maneira pela qual um Kaingang "civilizado" pensa e se 
exprime em portugues e demonstrada, de modo interessante, pela 
carta seguinte, que o empregado da Comissao de Prote~ao aos 
lndios recebeu durante minha estada em Palmas: 

Parmas. Delegacia do indio 

Jacu em 19 de Maio de 1933. 

Ilmo Sr. Di do servi90 de prote9ao aos indios 

Ilm Si 

Tern que em vosso coisimento que noso tordo esta sendo invado por 
o senhor Sob Delegado Caitanno Ferrais que ya veinho neste tordo per
curando a dezalojar os indios prometendo violencia dizendo que a qui 
indios nao tern terras que aqui e do Venen Berther e percurando a pegar 
o noso escrivao que e o indio Avelino Fransisco posis este indio nao tern 
crim e e o bidente as outuridade e elles queren pegar o matar por ser noso 
escrivao e que foi inbargar amidic;:ao do Rita elle nao foi que eibargo quern 
em bargo foi nos com noso Decreto e o inbargue do Palacio de ordem de 
Curytiba do servic;:o de prote9ao os indio asinado por D. Alfferdo Xaves e 
o teleganma do deministerio est es f oi os que inbargaro in tao est es homem 
temos frazetodos agora ordem do Deministerio por que estanmos sendo 
apersiguido por calunas fantastica asin recoremos a V. S. e afederac;:ao para 
que rine entre nois a pais e a yustic;:a e a ordem para noso descanso porque 
estanmos sofrendo por cauzo de nossos direito sagrado que nossos velho 
gannharo paranos viver querem nos tirar daqui dizem para por num terreno 
do Fidencio e nos nao aseitanmo hem asim pedimos mapa dige copia ereco
remos os trebunar de Yustic;:a para nossa garatia quanto o grupo que aqui 
venho con o Delegado Caitanno sao 10 homen onde venha Marcesano Lopes 
crirninozo que atirou um indio apoco tenpo e botaro uma pedra insima e 
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dizem que indio e mesmo que mal fera do mato e asim sao esses que aper
segen noso escrivao e essa patota de Berther e Caitanno e Yasintho Costa 
que estao decarando pubricamente querem fazer rosas em indio aballa e 
estao para avansar nestes dias termino pedido a yustis9a. 

Tenente deste tordo de yacu e Banhado Grande Pedro Inacio Andre 
indio e o Salgente Antonio Guarani indio e 0 Capitao Domingo 
yasitho do tordo do pinhazinha indio e 0 Majo do tordo de 
Xapeco Grande indio Fransisco Patrico Escrivao Avelino Fran
sisco indio. 

Lingtiisticamente notavel nesta carta e a troca repetida de 
r e l, por exemplo, Parmas por Palmas, tordo por toldo, trebunar 
por tribunal, salgente por sargento. Esta troca e muito freqliente 
entre a maior parte dos Indios sul-americanos. Kriygi, uma mo~a 
Guayaki no alto Parana, costumava dizer-me af avelmente, todas 
as manhas, no seu espanhol mal articulado: "Quiero alegrar tu 
cama", mas com isto ela queria dizer realmente: "Quiero arreglar 
tu cama". 
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A SUCESSAO HEREDIT ARIA 
DO CHEFE ENTRE OS TERENO 

Ate agora, pouco se sabia da posi<rao social do chefe da tribo 
entre os Indios sul-americanos e de sua importancia em face do 
casamento e da sucessao hereditaria. A maior parte dos que ob
servaram aquelas tribos de ca<;adores, colecionadores e "agricul
tores inferiores" tem-se limitado a apresentar o chefe como primus 
inter pares, cuja autoridade s6 pode alcan<rar importancia decisiva 
na guerra e em ocasioes extraordinarias. Sabemos, porem, que en
tre alguns Indios - por exemplo os Chamacoco e os Kaskiha -
a diferen~a essencial, depois do casamento, es ta no f ato de mu
dar-se o marido, em geral, para o acampamento da mulher, pas
sando, a mulher dum chefe ou de seu primogenito, a morar no 
acampamento do sogro ou do marido. Pude observar entre os 
povos ca<radores que sao os Chamacoco e Bororo, que estes, tanto 
como os Guaikuru, parecem acreditar num "sangue mais nobre" 
dos chefes e, conseqiientemente, no direito de ocupar uma posi
<rao de destaque. 

S6 em fevereiro de 1934, entre os Tereno que moram perto 
de Miranda, no sul do Estado de Mato Grosso, tive oportunidade 
de estudar mais minuciosamente o casamento e a sucessao here
ditaria dos chefes. Apesar de estar esta tribo arawak, provavel
mente ja desde o seculo XVII, em rela<roes pacificas com os 
brancos e, indubitavelmente, desde 0 meado do seculo passado 
em contato sempre mais chegado, conservou, alem de sua lingua, 
certas institui<roes de ordem social. J a o v1sconde de Taunay 
observou como caracterfstico do Tereno: "Ace1ta com dificuldade 
as nossas ideias e conserva arraigados os usos e tradi<roes de sua 
ra<ra, gra<;as, talvez, a um espirito mais firme de liberdade" (Entre 
os nossos indios, Sao Paulo, 1931, p. 17). 

Os Tereno, cujo numero, segundo os diferentes relatos, osci
la, ha mais de cem anos, entre dois e quatro mil individuos, de-
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dicaram-se, desde epoca remota, a agricultura, reunindo-se em 
aldeias, das quais existem atualmente onze. 

Devo as informa<r6es seguintes ao chefe da aldeia Mureira, 
a quern os mirandenses chamam Jose Correia. Seu nome em 
tereno era, antigamente, Kalapeti, isto e, canhoto, o que, porem, 
nao era alcunha, sendo verdadeira casualidade o tornar-se ele, 
mais tarde, realmente canhoto. Os nomes sao dados, logo depois 
do nascimento, por um velho, parente chegado do pai ou da mae. 
Quando a mae de Jose morreu, um parente velho do pai deu-lhe 
um no me novo: N aliki. Quando um dos pais morre, todos os 
filhos recebem novos nomes, para que o pai sobrevivente nao se 
lembre do passado por meio dos antigos apelidos e para que, 
assim, nao se entriste<;a. Se o pai sobrevivente tambem morre, 
nao se mudam mais os nomes dos filhos. Os de outras pessoas, 
por exemplo o do viuvo ou da viuva, ficam sem altera<rao, no 
caso de morte. 

0 casal torna a ertcontrar-se depois da morte e fica reunido 
para sempre. Naliki, que esta viuvo, disse: "Tenho ainda espe
ran~a de encontrar minha mulher no outro mundo". Perguntei-lhe 
como era o outro mundo. Respondeu-me: "O outro mundo e co
mo aqui. Antigamente a gente jogava o morto na agua ou, se isto 
nao era possivel, queimava-se o cadaver. Quando alguem morria, 
nao saia dele cousa alguma; s6 a lombriga saia, se o morto tivesse 
ti do es ta doen<ra. Na agua, o morto torna-se outra vez animal. 
Ele foi, antes de ser homem, animal. Quando o animal morre, 
continua a viver no outro mundo. 0 outro mundo esta embaixo 
da terra. Nunca a minha vida acaba completamente". 

Muito tempo antes do parto, pai e mae nao comem tatu, 
tamandua-mirim e fruta de araxicu, porque senao o filho morre 
no ventre da mae e nao sai. Ambos usam das mesmas absten~oes 
tambem depois do parto e deitam-se. A mae fica deitada muito 
tempo; o pai, porem, agora, apenas dois a tres dias enquanto que, 
antigamente, ficava ate cinco dias de cama. 

Se UJll jovem pretende uma mo<;a, faz-lhe uma alocu<rao que 
se pode traduzir mais ou menos assim: "Quero; amo esta mulher; 
queria estar casado; quero, quero, amo". A mo~a, estando de 
acordo, declara simplesmente: "Quero". Entao a mae do jovem 
fala com a mae da mo~a e o pai do jovem com o pai da mo~a. 
O jovem da presentes aos sogros, e estes dao-lhe presentes. Nin
guem costuma ter rela~oes sexuais antes de esiar casado. 
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Se o casal nao quer ter filhos, a mulher usa de um profilatico: 
assa um caramujo, poe o caldo ao orvalho da aurora e toma-o de 
manha bem cedo. Para o mesmo fim, pode comer certa frutinha 
do mato que tern cheiro de abacaxi, mas deve come-la bem madura. 

Antigamente nao havia briga devido a ciumes entre homem 
e homem, homem e mulher, ou mulher e mulher; hoje, tais coi
sas acontecem. 

Ha mulheres preguic;osas; o marido faz, entao, o trabalho da 
esposa. Mas ha tambem homens preguic;osos, que deixam o tra
balho a cargo da mulher. 

Devo a N aliki as informac;oes sob re a sucessao hereditaria 
dos chefes, as quais, indubitavelmente, nenhum outro Tereno po
dia ter dado de modo tao exato e extenso. Porque N aliki tern 
perto de noventa anos. Tern, na cabec;a, fundas cicatrizes da guer
ra do Paraguai, e contou-me co mo, naquele tempo, em 1865, 
quando rapaz dos seus vinte anos, lutou contra os soldados para
guaios. Agora e um anciao vigoroso, de figura alta e esbelta, de 
cabelo basto, no qual s6 poucos fios brancos aparecem, bigodinho 
branco e mosca, bons dentes incisivos na mandibula inferior e 
alguns dentes molares, olhos estreitos e fundos no rosto oval, ama
relo-pardo e nobremente afeic;oado, mao agradavelmente fria e 
seca, vestindo camisa nova e calc;as limpas, a cabec;a um enorme 
chapeu de palha, andar vagaroso, mas juvenilmente ereto. 

N aliki e muito modesto, cortes e de suave cordialidade. Dele 
pode-se dizer o mesmo que o visconde de Taunay (op. cit., p. 13) 
relata do chefe dos Tereno da aldeia de Piranhinha: "Nunca fa
lou de si. Most~and? .. se°!pre os principios da boa educac;ao, deu
nos prov as de tntehgencta clara e capaz de desenvolvimento". A 
atividade intelectual de Naliki e, antes de tudo, a sua continua dis
posic;ao de ajudar-me se revelavam pelo fato de que das sete horas 
da manha ate as cinco da tarde procurou responder minuciosa
ment~ as minhas pe~guntas ~ais esquisitas; e verdade, porem, que 
depots de alguns d1as, quena explicar-me a dor de cabec;a que 
sentia, dizendo : "Minha cabec;a esta longe" . 

. Ca?a alde~a tern o seu chefe. Antes da guerra do Paraguai 
havt_a. otto ald~1as,. todas subo~dinadas a um chefe supremo, cuja 
fam1ha se exhngu1u. Pergunte1: "Nao teria sido born eleger um 
novo?" - "Sim", disse Nalikf, "mas nunca se pensou nisto". 

Os Tereno. vivem em monogamia. Os filhos pertencem ao pa
r~nt~sco do pa1. ~as os parentes maternos tambem tern impor
tanc1a porque, mu1tas vezes, o pai do pai ( V atervater) dos filhos 
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pe?e ao irmao .da mae deles. que Ihes traga, da cac;ada, alguma 
c?1sa ~ue ~spec1al~ente dese1em. Era assim antigamente, e hoje 
atnda e ass1m, ·mu1tas vezes. 0 pai fomece apenas a comida trivial 
aos filhos, e nao quaisquer petiscos particulannente desejados. 

E~quanto o P?vo casa sempre dentro da aldeia ( endogamia), 
c?nstru1~do o mando a casa de que a mulher se toma proprieta
na, os ftlhos de chef es s6 se casam entre si, ou, se nao e possivel, 
casam-se pelo menos com parentes, em grau ainda que arredado 
de chef es, e, P?r conseguinte, fora da aldeia ( exogamia) ; e ~ 
homem passa, nao raro, a morar na aldeia do sogro. 0 pai da mae 
de Naliki era chefe da aldeia Mureira, ja antes da guerra do Pa
raguai. Chamava-~e Himuna. 0 sucessor dele foi o pai de Naliki, 
chamado Etxiviagati. Era o primogenito do chefe da aldeia de 
Abacaxi. Geralmente, o filho primogenito do chefe e sucessor do 
pai, se nao ha filhos mais velhos do irmao do pai. Mas como todos 
os filhos de Himuna tinham morrido sem descendencia masculina 
e Him~~a n~o tinha f~lhos de . irmaos e de irmas, e como o pai 
de Etx1v1agatl estava a1nda mu1to forte, Etxiviagati, como marido 
da filha mais vel~a de Himuna, passou a morar na aldeia do sogro 
e tomou-se, ma1s tarde, como sucessor dele, chefe de Mureira; 
cedeu o govemo de Abacaxi, depois da morte do pai, ao irmao 
menor. 

Q~ando, mais ou menos em 1925, Etxiviagati morreu, Naliki, 
na quahdade de mais velho dos filhos e mais velho que os filhos 
dos irmaos de seu pai, tomou-se chefe de Mureira. N aliki, na
quele tempo, ja tinha oitenta anos, e dois filhos e duas filhas. 
0 filho primogenito e casado com um a filha do chef e de Passa
rinho e mora ·com o pai em Mureira (mas em casa pr6pria). O 
outro casou-se com uma filha do chefe de Cachoeirinha e mora 
tambem com o pai em Mureira. A filha mais velha · era casada 
com o filho primogenito do chefe de Lalima e morreu de parto. 
A outra mora tambem em Lalima, sendo casada com o segundo 
filho do chef e de la. 

• 
A ordem de sucessao hereditaria dos chefes dos Tereno e 

A seguinte: 
1.0 ) o mais velho dos filhos e dos filhos dos irmaos do 

chefe; 
2.0 ) o mais velho dos filhos e dos filhos dos irmaos do 

numero 1 ( por conseguinte, ou o mais velho dos filhos dos filhos 
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do chef e ou o mats velho dos filhos dos filhos dos irmaos do 
chefe); 

3.0 ) o mais velho dos filhos das irmas do chefe; 

4.0 ) o marido da filha mais velha do chefe; 

5.0 ) o mais velho dos filhos da filha mais velha do chefe; 

6.0 ) o marido da filha mais velha do numero 1, por con
seguintc, do mais velho dos filhos e dos filhos dos irmaos do 
chefe; 

7.0 ) o irmao mais velho depois do chefe; 

8.0 ) o marido da mais velha das filhas dos irmaos do chefe; 

9.0 ) o marido da irma mais velha do chefe; 

10) o marido da mais velha das filhas das irmas do chefe. 

Segundo o que ficou dito acima, poder-se-ia supor que, no 
ca so de o chef e nao ter descendentes, irmaos e irmas, nao entrem 
na sucessao hereditaria os parentes de sua mulher, mas o mais 
velho dos irmaos do pai do chef e e a descendencia deste, ou, no 
caso de que tal nao exista, o marido da mais velha das irmas 
do pai do chefe. Nao pude, porem, averigua-lo. 

Para melhor compreensao da ordem de sucessao hereditaria, 
serve o seguinte esquema exemplificativo, no qual a letra a signi
fica sempre o individuo mais velho e, por isto, com direito a 
sucessao hereditaria: 
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Geralmente, o mais velho dos filhos e dos filhos dos irmaos 
torna-se sucessor. Se ele, como no caso de Etxiviagatf, renuncia, 
em vida do chef e, a essa sucessao, para tornar-se sucessor do 
sogro que ficou sem herdeiros masculinos, entao o mais velho dos 
irmaos depois dele ou o mais velho dos filhos dos irmaos herda 
o governo. Accnteceu tambem que o sogro nao tinha herdeiros 
masculines e o pai apenas um. Neste caso, este ultimo, depois 
da morte dos dois, tomou o governo de ambas as aldeias, ate 
que seu filho mais velho se casou, tornando-se chefe de uma das 
alceias, geralmente da do pai de sua mae. 

Os outros filhos de chefe, em geral, tern a liberdade de mo
rar, depois de casados, na aldeia do pai ou do sogro. S6 e ne
cessario, ou desejado, que passem a morar com o sogro se este 
nao tiver herdeiros masculinos e se se casarem com sua filha 
n1ais velha. 

Se um chefe deixa somente filhos de menor idade ou filhos 
dos irmaos, filhos dos filhos, filhos dos filhos dos irmaos e filhos 
das irmas nas mesmas condi~oes, o marido da mais velha das suas 
filhas ou netas, ou, se nao existem filhas ou netas casadas, o ma
rido de sua irma mais velha, encarrega-se da sucessao ate o ca
samento do herdeiro do fale.cido chefe. S6 no caso de nao estar 
casada nenhuma filha, neta ou irma, o irmao mais velho depois 
do chefe pode encarregar-se do governo ate o casamento do 
herdeiro. 

Er.1 todo caso, o mais caracteristico da ordem da sucessao 
heredita:.-ia dos chefes dos Tereno e a igualdade dos filhos e dos 
filhos dos irmaos do chefe, com o fim de ter o mais velho deles 
direito a sucessao. 

• 

0 cargo de chefe e hereditario na maior parte das tribos 
de indios que conheci, como, por exemplo, entre os Kaingang de 
PalJnas, os Bororo orientais e os Tapirape. 

Entre os Kaingang, um dos filhos do chefe herda o cargo 
do pai. Se os filhos renunciam a sucessao, sua famflia perde para 
sempre todos-· os direitos hereditarios, e, en1ao, elege-se o novo 
chefe de · uma outra familia. 

Entre os Bororo orientais, quanto pude constatar, o mais 
capaz parente consangiilneo masculino do chefe e eleito para a 
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sucessao; portanto, o cargo e hereditario na famflia. Dizem que 
a elei~ao realiza-se por aclama~ao: todos enfeitam o eleito e 
dao:lhe presentes. Tambem dois parentes consangtifneos, em ge
ral irmaos, podem ser chefes ao mesmo tempo, sem que por isso 
a aldeia se desuna. Mas, neste caso, geralmente o mais velho tern 
preponderancia, de maneira que o mais mo~o e, por assim dizer, 
vice-chefe. Em Tori-paru, este vice-chefe era o irmao mais velho 
depois do chefe, e era considerado, ao mesmo tempo, provavel 
sucessor. 0 chefe chamava-se Bureku. Seu antecessor, chamado 
Anokua pelos seus e Pereira pelos brasileiros, tinha sido o irmao 
da mae da mae de Bureku. Antes de Anokua, o pai dele, cha
mado Torokiareu pelos Bororo e Adao pelos brasileiros, tinha 
sido chefe. Tambem Torokiareu tinha herdado o cargo de chefe 
de seu pai, de nome Baketere. 

Entre os Tapirape, o cargo do vice-chefe e institui~ao per
manente. Antigamente, o filho mais velho do chefe tomava-se 
chefe depois da morte do pai, e o filho mais velho depois do 
primogenito tomava-se vice-chefe. 0 chefe, depois da morte do 
pai, toma, com o cargo, o nome dele. Por conseguinte, este nome 
pessoal, Kamairah6, foi o de todos os antecessores do atual chefe. 
0 vice-chef e tern papel dirigente em cert as festas religiosas, mas 
em assuntos importantes da tribo e sempre o chefe que tern o 
voto preponderante. Durante a minha permanencia na aldeia havia 
rivalidade tao forte entre ambos, que evitavam, quanto possfvel, 
encontrar-se. Como nem um nem outro tern filhos e irmaos, o 
uni co filho da uni ca irma do chef e, menino de cerca de oito 
anos, e considerado como herdeiro do posto. 

Segundo Fritz Krause (In den Wildnissen Brasiliens, Leipzig, 
19 l 1, p. 322-23), tambem entre os Karaia o cargo do chefe e 
hereditario, a saber, e herdado pelo filho ou, se nao ha filhos, por 
uma das filhas. Quando esta se casa, o cargo permanece com ela 
sem passar ao marido. Os chef es nao trabalham na r~a nem 
ca~am, e pescam, alem da tartaruga e da tracaja, s6 o tucunare, 
o pintado e o pirarucu. Na alimenta~ao, nao estao sujeitos a abs
tenc;oes. Su as casas sao construf das pelos habitantes da aldeia. 
Parece que seu poder limita-se a sua aldeia. Desde pequenos, sao 
educados para o cargo. Depois de uma lavagem em agua quente, 
o futuro chefe vive, durante quatro anos, isolado numa cabana 
especial, onde o pai lhe ensina as dan~as e os cantos, o sentenciar 
e tudo o que, alem disso, e necessario para o cargo. Tambem ja 
pode pronunciar senten~as, que serao divulgadas pelo pai. Para 
dire-las, o menino recebe presentes, por exemplo flechas, pedras 
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para tembeta e coisas semelhantes. Sua aprendizagem acaba com 
urn a gr an de f es ta. Se o chef e morre sem deixar descendentes a 
aldeia fica sem cab~a. E ... ntao u~ menino deve ser educado p~ra 
este cargo. Esse meruno e escolhido pelos horn ens da aldeia · vao 
a mae dele e perguntam se ela quer deixar 0 filho tomar-se ~hefe. 
Se a mae aprova, o menino e educado para o cargo, sendo o 
mestre, segundo parece, o pr6prio pai. 

Ate aqui as indica~6es de Krause. Eu pr6prio estudei essa 
ques.tao entre os ~iara ( que e como os Karaja que habitam a 
aldeta Beroromandu, perto de Santa Teresinha, se chamam a si 
mesmos, porque os habitantes de cada aldeia tern seu nome es
pedal ) . Meus informantes eram Dyuasa, chamado Loriano Novo 
pelos brasileiros, homem de 25 a 30 anos e Nuerehi homem de 
cerca de cinqtienta anos, entre os brancos ~onhecidos ~or Antonio. 
Durante a minha permanencia, no ano de 1935 o chamado chefe 
designado pela paJavra portuguesa "capitao", 'era um certo Isi~ 
doro, educado. pelos dominicados em Concei~ao e nomeado para 
o cargo pelo btspo D. Sebastiao. Sua av6 lhe tinha chamado Djata
ma OU Jyad-dama, e 0 avo lhe tinha dado 0 nome de Dauauri e . ' por estes nomes era conhec1do entre os seus. Tambem seu ante-
cessor era um "capitao'' nomeado pelos padres. Chamava-se Pe
droca entre os brasileiros, sua mae chamava-o de Deoixana e 
seu pai lhe tinha dado o nome Uobetu ou Vobedu. Morreu s~m 
deixar filhos, porque "mulher nao prestava". Tinha adotado uma 
menina tapirape raptada que se casou com Isidoro de maneira 
que Pedroca ficou considerado sogro de Isidoro. Me~ informador 
Nuerehi, apesar da sua idade, nao podia lembrar-se de um ante
cessor de Pedroca, e apenas acentuava que Pedroca era muito 
velho quando morreu. Provavelmente, Nuerehi nao sabia de ne
nhum antecessor porque nao havia existido antecessor. O inteli
gente e sincero Dyuasa declarou-me claramente: Verdadeiros che
~es nao havia entre nos em Beroromandu, mas somente . iol6. o 
1016 e o menino mais bonito da aldeia. Pica em casa, desde peque
no ate ~ casamento, nao precisa trabalhar, e todos o enfeitam. 
~ome tao pouco como Voce, porque Voce e um capitao dos cris
taos, ~ os o~tros cristaos comem muito, mas o capitao deles come 
pou~o. A mae da de comer ao io/6. Ha, de cada vez, s6 um io/6 na 
a1de1a. Seus parentes dizem: Ele tern de ser io/6 e entao ele e 
iolo: 0 ~olo pode ser de qualquer farnilia. Nao tern ~ada a ordenar, 
e n1ngll:em lhe. o~ed~ce. S6 tern que ser bonito. Em quase todas 
as. alde1as hav1a zolo. Agora nao ha em Beroromandu. o pai de 
Isidoro chamava-se Orivue e era iol6. Depois de Orivue, Arire-
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ma foi feito iolo. Nao era filho de Orivue, mas s6 parente de muito 
Ionge. S6 quando o iol6 casa, tern de trabalhar para a mulher 
fazer canoa e outro servi~o. Antigamente, rararesa, o urubu-rei: 
era rnuito bonito. Rara,esa e para OS Karaja 0 que Deus e para OS 

cristaos, porque rararesa deu-nos 0 sol e ensinou-nos a ca~ar, pes
car, fazer ro~a e canoas. E por ser muito lindo, chamaram-no io/6, 
e na lingua das rnulheres ikoloku, o que significa o mesmo, isto 
e, "lindo". 

Segundo Krause (op. cit., p. 448) significa (i) l'i'oe' na lingua 
dos homens e [(kjzole' na Hngua das mulheres: "pequeno"; enquan
to que, para "lindo", cita a palavra hau('l)tete, na lingua dos 
homens. 

Em 1928, entre os Kaskiha no Chaco (Baldus, lndianerstu
dien, Leipzig, 1931, p. 7 4), foi-me pedido, pelo chefe principal, 
que me empenhasse em favor da sucessao do seu filho. Parece, 
pois, que a sucessao hereditaria dos chef es dentro da sua f amflia 
nao e garantida nesta tribo maskoi. 

Ainda em 1928, o anciao chefe principal dos Turnereha, vi
zinhos do noroeste dos Kaskiha, transf eriu o seu cargo a um ho
rn em mais mo~o e respeitado por sua bravura (Baldus, op. cit., 
p. 72) . Essa medida foi aceita por todos. 0 velho chefe tinha 
um filho, mas, que eu saiba, o sucessor nao era seu parente. 

Entre os Guayakf, indios cuja cultura e a mais pobre entre 
todas as culturas sul-arnericanas, e que vagueiam em pequenas 
hordas pelas selvas na rnargem direita do alto Parana, o rnais 
forte e mais valente e chef e de um a destas comunidades que se 
formam espontaneamente, alterando muitas vezes a sua compo
si~ao. Sen do ele vencido em duelo pelo chef e de uma outra ho rd a, 
a maior parte da sua gente, em geral, une-se a horda do vencedor, 
e nao raro tambem o vencido subordina-se a chefia do adversa
rio feliz. 
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OS GRUPOS DE COMER E OS GRUPOS 
DE TRABALHO DOS T APIRAPE 

Em junho de 1935, depois de ter subido, durante oito dias 
o ri~ T.apirape, . ~fluente ~squerdo do rio Araguaia, numa cano~ 
dos 1nd1os KaraJa, e depo1s de ter marchado a pe mais dois dias 
em direcao ao norte atraves de campos, pantanais e matos alcan~ 
cei Tampiitaiia, a "aldeia das antas". Cento e trinta individuos 
de uma tribo tupi moravam la, 69 masculinos e 61 femini-nos. Era 
o resto dos Indios Tapirape. 

· Moitaiia, a "aldeia do taquari", foi, em 1932 assaltada e 
d~struida pelos v~zinhos do norte, os Kayap6, e os poucos sobre
v1ventes se refug1aram em Tampiitaiia. 

As tres outras aldeias dos Tapirape abandonaram a sua in
depend~ncia, mudando-se os habitantes para Tampiitaiia por uma 
causa d1gna de nota: nao existirem mais medicos-feiticeiros entre 
el es. 

. 0 dificilimo acesso a suas povoacoes situadas numa floresta 
1mensa e, em grande parte, sempre inundada, explica por que nao 
tinham sido os Tapirape, ate a minha chegada, estudados por 
nenhum etn6logo. Morei ate o mes de agosto em casa do seu 
chefe principal, tendo a boa sorte de tomar parte numa serie de 
f estas que nem todos os anos sao celebradas por el es. 

As comparacoes da cultura espiritual e material dos Tapirape 
com o que nos f oi relatado pelos antigos au tores co mo Hans 
Staden, Jean de Ury, Andre Thevet, Femao Cardim, Gabriel 
Soares de Sousa, Yves d'Evreux, Claude d'Abbeville, Simao de 
Vasc~ncelos e outros, sobre a populacao tupi da costa brasileira 
nos seculos XVI e XVII, poem fora de duvida que os habitantes 
de Tampiitaua sao parentes chegados destes Tupi. 

A. Metraux ("Migrations historiques des Tupi-Guarani", 
Journal de la Societe des Americanistes de Paris 1927 XIX p 
25) tinha objetado a isto: ' ' ' · 
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Le mot qu'ils (les Tapirape) emploient pour designer la banane est 
emprunte aux Karaja. Or en 1557, Jes Tupinamba de Rio avaient deja re~u 
des bananes, comme nous l'apprend Lery et ils l'appelaient "Pacoaire" 
comme la plupart des Tupi-Guarani, ce qui exclurait la possibilite d'identifier 
les Tapirape aux Tamoyo. 

As minhas investiga~oes demonstraram, porem, que os Ta
pirape designam, e certo, as bananas cultivadas, em geral, com 
o termo txiita ou tiita, o que se parece com a palavra karaja indi
cativa das mesmas frutas, mas chamam a banana brava de piian
kua e uma das seis qualidades de bananas cultivadas por eles de 
abebakinamae. 

Desejo tratar, a seguir, de uma instituicao social dos Tapi
rape, para a qual ainda nao encontrei semelhancas, nem entre as 
outras tribos que visitei, nem na literatura. Dou-lhe o nome de 
"grupos de comer". 

£ verdade que, como o Sr. Curt Nimuendaju me comunicou 
em carta de 30 de dezembro de 1935, os Indios Canellas do 
Estado de Maranhao, por ele visitados, tern uma instituicao social 
que ele chama de "grupos da praca" (Platzgruppen). Cada um 
dos seis grupos da praca, formados s6 de individuos masculinos, 
recebe, por ocasiao da iniciacao dos adolescentes, das parentas 
dos iniciados, como pagamento do seu trabalho na construcao 
dos quartos de reclusao, certa quantidade de vfveres vegetais, a 
qual e, entao, em cada grupo, repartida em partes iguais entre 
os membros. Esta instituicao da mencionada tribo Ge nao tern, 
no entanto, semelhanca alguma com os grupos de comer dos 
Tapirape. 

A importancia, para a vida social, dessa organizacao em 
"grupos de comer" depreende-se da sua finalidade, a saber: acon
tece, as vezes, que o produto da caca ou colheita, que entre estes 
Indios pode ser consumido por ambos os sexos e tambem pelas 
crian~s (por exemplo: o porco-do-mato, mutum, jacu, tartaruga, 
mel etc.), e grande demais para a f amilia do cacador e pequeno 
demais para ser distribuido com justica e proveito por toda a po
voacao da aldeia. Neste caso, e precisamente para evitar um ato 
menos eqiiitativo, faz-se a distribuicao pelo grupo de comer, do 
qual faz parte 0 respectivo cacador. 

Por ocasiao da minha presenca entre os Tapirape, estavam 
divididos em sete grupos de comer. Contam que antigamente ha
via maior numero de grupos. Os nomes dos grupos existentes sao: 
Txankanepera. Pananlviiana, Manii'tivuera, Kaiiiianoi, Taiiaiipera, 
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Ampirampe, A vaink1. Quando pedia que me explicassem a sua 
significa9ao, diziam-me somente a palavra tdttiupaua. Seguramente, 
porem, alguns nomes dos grupos tern rela9ao com nomes de ani
mais e plantas, como Txankanepera com txankane (jacare), Ma
niltivuera com mandilvuna ( especie de mandioca), A vainkl' com 
vua'lkl'ra ( especie de mandioca). Talvez isto seja um resto de 
ideias totemicas, embora nao se manifeste no comportamento dos 
membros do grupo; por exemplo, os membros do grupo Txan
kanepera nao tern, a respeito do jacare, posi9ao diversa da dos 
membros dos outros grupos. .h verdade que, por ocasiao do ban
quete comum, cada um e chamado segundo 0 seu grupo, e e 
tambem o que este nome representa. Assim, por exemplo, um 
membro do grupo Txankanepera diz: "Txe Txankanepera", o 
que significa tanto "Chamo-me Txankanepera" como "Sou Txan
kanepera", e diz ao seu companheiro ou companheira de grupo: 
"Ane Txankanepera", "Chamas-te Txankanepera" ou "~s Txan
kanepera". 

Tiitaupaua designa tanto o banquete comum de um grupo 
como. a institu~~ao dos grupos de comer em geral. Quando per
gunte1 aos Tapirape como se chamam a si mesmos, em conjunto, 
recebi a resposta: "Amp'i'aiia" (palavra que significa "varao" no 
tupf do Amazonas) e a declara9ao de que todos os participantes 
do tattiupaua se chamam assim. Nada pode caracterizar melhor 
a importancia desta institui9ao do que esta observa9ao. 

A tribo tupf ainda nao explorada, que mora ao sudoeste de 
Tampiitaiia, alem do rio Tapirape, sendo chamada pelos Tapirape 
de Ampanea, e que segundo as indica96es deles tern a mesma 
cultura que OS Tapirape, e tambem chamada de Mae-amplaiia. 
( Alem dis so, e designada, como todas as que f al am tu pf, por 
txane, quer dizer: "nos" [incluindo o apostrofado] ou nosso".) 

~ palavra tat~ e ~Sada nao s6 pelos Tapirape como pelos 
~a!aJa para a des1gna9ao das bananas cultivadas, em geral. Sig
n1f ica tambem, na sua co mo em todas as lfnguas tupf-guaranf 
"fogo";, e difere, na pronuncia9ao, da mesma palavra dos outro~ 
r~presentantes ~e~te grupo lingilfstico, somente pela nasala9ao, 
d1feren9a que d1st1ngue, em geral, o tapirape. 

A palavra upauii significa: "comido tudo". 

A palavra tiitaupaua pode significar que o fogo apagou ou 
que se comeu tu do que estava perto do f ogo. 
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Cada individuo pertence por toda a vida ao mesmo grupo 
de comer; os filhos pertencem ao grupo do pai, as filhas ao gru
po da mae. 

Os grupos de comer nao tern importancia para o casamento; 
assim, acontece que alguns homens pertencem ao mesmo grupo 
que suas mulheres, e os outros homens a outro grupo. 

0 chefe principal, Kamairah6, era Txankanepera, o segundo 
chefe, Viiatanaml', era Pananl'viiana. Como eu vivia junto com 
Kamairah6 e pertencia, de certa maneira, a sua f amilia, fiquei 
tambem Txankanepera. Explicaram-me que, por isso, os meus 
parentes, apesar de ausentes, ficaram sendo Txankanepera. 

Dentro do seu grupo, todos os membros consideram-se como 
irmaos e irmas. 

Mais um ponto importante dos grupos de comer, para a vida 
social: e que a gente, por ocasiao do banquete comum, esta sen
tada junto e sempre unida aqueles companheiros de grupo com 
os quais, talvez, fora destas ocasioes, nunca mais se reuna. Esta 
institui~ao fonna, por conseguinte, um la~o que, de tempos a 
tempos, do nascimento a mo rte, liga os habitantes das dif erentes 
casas. 

Em certas epocas, a povoa9ao inteira da aldeia se reune ao 
mesmo tempo para 0 tiitdupduii, que nao e, na verdade, banquete 
realizado para a satisfa9ao das obriga96es impostas pela organi
za9ao grupal de consumo, e sim um verdadeiro agape. 

A 3 de julho, estava-se no fim do tempo do kiiuih6, do "kaiii 
ruim" (literalmente: kiiui grande) . De tarde, os chef es deram a 
todos de sua casa kiiui de amendoim, que antes s6 era mastigado 
pelas mulheres dos chefes, e nao por outras mulheres. Era quente 
e tao born que comi a fartar. 

Ao por-do-sol do dia seguinte, grandes potes e pratos com 
dif erentes vive res foram levados a pra9a de dan9ar e la colocados 
em seis grupos, que correspondiam aos grupos de comer; os 
Kaiiiianof, por causa do seu numero diminuto, tinham-se reunido 
com OS A vainkl' para formar um unico grupo . . Todos que podiam 
traziam alguma coisa de comer para seu grupo. Havia bananas, 
amendoim, f arinha de amendoim, peixes cozidos, cal do de peixe 
com farinha de mandioca apimentada, varias especies de kara, 
kiiui de amendoim etc. Inicialmente, havia grande distribui~ao de 
presentes. Cada qual presenteava os que queria ou estimava, es
pecialmente, com uma parte das suas preciosidades, contas de 
perolas e coisas semelhantes. Os chefes recebiam a maior parte. 
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Um homem tinha recebido tres tesouras, e nao sabia senao usa
las co mo enf eite pendente. 

Depois, os grupos de comer sentavam-se ao redor dos seus 
potes. Ao lado estava a cinza de fogos apagados. Os membros 
de cada grupo acocoravam-se mesclados uns com outros, homens, 
mulheres e crianc;as, comendo de tudo, a vontade. Kamairah6, o 
chef e principal, recebeu a melhor pa rte, um · pedac;o de galinha, 
e na sua cortesia habitual repartiu-o comigo, seu irmao. Chama
mo-nos de Txankanepera; Ampitanya, sua filhinha adotiva, que 
estava sentada entre nos dois, gritou-me: "Ane Txankanepera", e 
chamei-a com a mesma palavra. E a gente dos outros grupos cha
mou-me tambem. de Txankanepera, e os chamei com os nomes dos 
seus grupos. Estavamos muito alegres. 

Todos OS participantes deste agape estavam sentados tao 
perto um do outro que nao ficava distancia algum·a entre os grupos. 

Dentro de um quarto de hora tudo estava comido. Os potes 
e pratos foram retirados, e a gente separou-se. A noite entrou. 
A pra9a pertenceu de novo as mascaras danc;antes. Representaram 
"as sombras boas". Todas as "sombras ruins" tinham tornado 
kiiuih6 e desaparecido. 0 mau tempo de chuva, com a fome e as 
doenc;as, o "invemo" dos brasileiros do norte, tinha acabado. 
Agora comec;ava o tempo seco com as suas "sombras boas": o 
"verao". 

Dizem que em tempo da colheita, ali por setembro, e reali
zado um <lesses banquetes, comuns a todos os grupos de comer. 

No dia 15 de julho, ofereceu-se-me ocasiao de observar o 
tiitaupaUii de um grupo de comer. No dia anterior, um homem 
dos A vainkl' tinha morto a cacete um porco-do-mato detido pelos 
cachorros. Coube as mulheres pertencentes a este grupo de comer 
a taref a de moquear a carne em casa. Como pagamento deste 
trabalho, podiam reter certas partes, por exemplo a cabec;a e as 
pemas, dando-as aqueles da sua familia que nao eram do mesmo 
grupo de comer. 

Ja antes de nascer o sol, come~ou o banquete. Na takana, 
na grande casa de danc;a, que e propriamente a casa dos homens 
e, por isso, em geral nao freqiientada pelas mulheres, os A vainkl' 
de ambos os sexos estavam sentados em esteiras estendidas, para 
este fim, ao redor de grandes potes com o porco moqueado. O 
animal estava dividido de tal maneira que os pedac;os podiam ser 
comodamente tomados na mao. 
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Quando me aproximei, todos, amaveis, imediatamente me 
convidaram a servir-me. Recusei, declarando ser Txankanepera, a 
vista do que nao se insistiu mais. 

N aturalmente, membros de outros grupos de comer podem 
pedir, aos participantes do banquete, um peda90. Mas o costume 
exige que se afastem depois de ter recebido o desejado. Na roda 
ao redor dos potes, s6 membros do mesmo grupo podem estar 
sentados. Em geral, porem, um membro de outro grupo nao se 
aproxima dos banqueteadores com este desejo. 

Em todo o caso, nao quis exagerar o meu orgulho de ser 
Txankanepera e por isso aceitei o convite de um amigo especial, 
Vuanomantxf, cuja mulher tinha preparado a maior parte da co
mida dos A vainkl', ganhando assim, para os seus, a cabec;a do 
porco. Enquanto ela estava sentada com os companheiros do gru
po na takana, o marido, o filho e algumas pessoas que nao eram 
parentes, mas que, sendo OS unicos outros habitantes da pequena 
cabana, pertenciam, por assim dizer, a famflia, estavam deitados, 
atravessados nas redes, mastigando com prazer. Quando entrei, 
Vuanomantxf arrancou da cabec;a do porco um pedac;o que julgou 
o melhor e ofereceu-mo. Comecei a mastiga-lo, necessitando de 
muita bravura porque a came era muito dura. Quando o queixo 
ja me dofa bastante, tendo alcan9ado a convicc;ao de ter engolido 
a quantidade necessaria destes terrfveis bocados, quis obter um 
premio e pedi o miolo. Meu amigo sorriu-me - para mim tinha 
sempre um sorriso de camaradagem, profundamente alegre e de
sembarac;ado - e deu-me a entender que eu nao tinha gosto pior 
do que os mais ilustres Tapirape. Depois disso, rompeu com a 
sua forc;a atletica o cranio, entregou-me a maior parte do miolo 
e meteu o resto na boca. 

0 sol ainda nao tinha aparecido quando, tanto na casa de 
Vuanomantxi como na takana, do porco s6 restavam os ossos. 

Alem do tataupaua, ha mais uma instituic;ao na qual se come 
em grupos hereditarios. Chama-se apatxiru. Seu fim, porem, e 
completamente diferente do fim do tiitaupauii. Nao e uma organi
zac;ao grupal de consumo, mas de produc;ao. Por isso, nesta insti
tui9ao 0 banquete em grupos determinados e circunstancia mera
mente acess6ria. 

A importancia do apatxiru para a vida social consiste na pos
sibilidade de distribuir um trabalho coletivo de tal maneira que 
nenhum membro da tribo possa sentir-se desprestigiado por um 
ato menos justo, o que se obtem fazendo do trabalho uma festa 
com concorrencia esportiva. · 
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Quando, em tempo de chuva, muita agua esta em todas as 
partes, moram na takana as "sombras" tiuvanai. 0 seu toucado de 
ca bee; a e a sua tang a sao f abricados de f olhas do buriti, mas o 
toucado nao tern penas de arara. Danc;am durante toda a epoca 
da chuva. Neste tempo, alem deles, nao ha outras "sombras" 
( antxina). Nao moram, como as outras "sombras", ou no morro 
ou na agua, mas s6 na takana. Nao cantam, apenas grunhem em 
voz baixa. Nas luas das grandes chuvas, a barriga nao fica tao 
cheia como no tempo seco. Mas os tiuvanai precisam comer. En
tao vao as roc;as e "roubam". Levam 0 roubo para a takana, onde 
o comem. No apatxiru se fazem as roc;as, onde procuraram a comi
da. "Roubam" s6 dessas roc;as, que para eles sao feitas. Os iiuva
nai nao sao ruins. Todos OS homens dos Tapirape sao tiuvanai. 

Sao est as, em resumo, as inf ormac;oes que recebi, perguntando 
pelo destino das roc;as comuns feitas no apatxiru. 

Para o apatxiru, todos os homens dos Tapirape sao divididos 
em tres grupos de trabalho chamados vul'ra. A palavra vul'ra sig
nifica passaro, e os nomes de cada um dos grupos designam pas
saros mlticos, sendo que cada um e corporificado tanto pelo grupo 
correspondente, na sua totalidade, como por seus membros, em 
separado. Chamam-se Tanave, Anantxa, Vuirantxini6. 

0 grupo Tanave foi, durante a minha demora, o menor em 
numero, mas as pessoas socialmente mais elevadas pertenciam a 
ele: o chefe principal Kamairah6, o segundo chefe Vfiatanaml', o 
chefe e medico-feiticeiro mais eminente Urukum'f' e eu. (l?. natural 
que Kamairah6 tivesse declarado imediatamente que eu seria Ta
nave, como ele.) 

Cada um dos tres grupos de trabalho tern dois cabec;as cha
mados iinta'tva. Os iintalva dos Tanave em Viiatanaml' e Urukuml'. 
(Se bem que Kamairah6 f osse Tan ave, parecia, na sua qualidade 
de chef e principal, ser o superior de todos os tres grupos. £ o uni
co cuja roc;a particular e feita pelos habitantes da aldeia em tra
balho comum, enquanto que as roc;as particulares dos outros mem
bros da tribo sao feitas somente pelos respectivos proprietarios. 
l?. verdade que nao sei se na preparac;ao da roc;a do chefe princi
pal aparecem tambem os tres grupos de que tratamos aqui.) 

Os ontalva dos Anantxa eram o chefe Tanupantx6a e Vulraf; 
OS dos Vuirantxini6, 0 chefe Kamaira e 0 medico-feiticeiro Ma
ninoh6. 

A estes tres grupos de trabalho dos homens pertenciam an
tigamente tr~s grupos, pelos quais os meninos da tribo eram divi-

50 

didos. Chamaram-se Vuanank6ra, Vuirantxlna, Vu1rantxinoi. Hoje, 
0 ultimo esta extinto. Ao primeiro pertencem OS meninos cujos 
pais sao Tanave ou Anantxa, ao segundo os filhos dos Vuirant
xini6. Tambem o terceiro grupo era formado, antigamente, por me
ninos cujos pais eram Vuirantxini6. Dizem que com a sua inicia
c;ao o adolescente passa ao grupo de trabalho do pai, ficando mem
bro ate a morte. 

Os grupos dos meninos acompanham os tres grupos de tra
balho dos homens em todas as suas ac;oes. 0 sexo f eminino nao 
pertence a esta instituic;ao, porque "as mulheres e meninas ficam 
em· casa quando os homens saem para o trabalho comurn". 

Dizem que cada grupo de apatxiru tern o seu adorno deter
minado para certas danc;as, as quais costumam ser realizadas em 
epoca do ano que nao coincide com a que passei entre os Tapirape. 
A saber: os Tanave usam, pendentes da cabec;a para as costas, 
tres grandes penas vermelhas de arara. Os Anantxa levam, da 
mesma maneira, tres grandes penas de arara, das quais duas sao 
azul e amarela, do caninde, e s6 no meio destas esta uma verme
lha do ararapiranga; alem disso, tern nos brac;os os frouxeis bran
cos do peito do urubu-rei. Os Vuirantxini6 nao se distinguem dos 
Tanave. Os Vuanank6ra levam, pendentes da cabec;a para as cos
tas, penas vermelhas . menores, da cauda da arara. Os Vuirantxlna 
tern o mesmo omato e, al em disso, levam nos brac;os os f rouxeis 
da arara. 

Sobre a designac;ao apatxiru, o Sr. Curt Nimuendaju escre-· 
veu-me, em carta de 20 de fevereiro de 1936, o seguinte: 

A palavra apatxiru dos Tapirape e a designa~ao usual em tupf para 
a reuniio de gente para um trabalho comum (ordinariamente para uma 
pessoa daquela gente). Montoya diz: potyro: poner manos a la obra. Pro
vavelmente, a palavra e composta de po-ti: mano recia, e ro, idem quod ni: 
poner (Montoya). Os Apapokuva-Guaranf tern uma forma muito semelhante. 
Na JHngua I geral I do norte, a palavra e putiru. "Reunion, rassemblement 
pour faire vite un travail", traduz C. Tatevin (La langue Tapihiya). Do 
guarani le Ida lingua geral do norte, a palavra foi adotada no mesmo sentido 
pela moderna lingua popular portuguesa do Brasil. No Para e no Amazo
nas a gente diz "puchirum"; em Sao Paulo e nos Estados vizinhos, "mo
tirao". O primeiro a em apatxiru podia ser o prefixo pronominal da pri· 
meira pessoa singular. 

No dia 30 de julho, Kamairah6 me convidou para ir com ele 
ao apatxiru. No dia precedente, ja o chefe Tanupantx6a com mui
tos homens tinha comec;ado o corte comum de arvores. 

51 



De tarde marchamos cerca de uma hora em dire9ao a leste, 
atraves do mato, ate chegar ao lugar onde se trabalhava sob a di
re9ao dos iintaTva dos Anantxa, Tanupantx6a e Vu1raf. Os Anant
xa aqui estavam em numero maior do que OS OUtfOS grupos, por
que eram, por assim dizer, os empresarios deste apatxiru. Mas nao 
se podia observar uma divisao nos tres grupos durante o traba
lbo; todos os Ta.nave, Anantxa e Vuirantxini6 estavam, ou mo
viam-se, sem ordem, mesclados uns com outros. 

Tanupantx6a determinou os peda9os do mato que deviam ser 
abatidos, indo, sem dizer palavra, para os lugares em questao ~ 
come9ando la a bater com o machado numa arvore. Pelo fato· de 
trabalhar mais do que os outros, mostrou ser o cabe9a. 

Tambem iintalva de outros grupos estavam presentes e tra
balhavam, assim Urukuml' dos Tanave e Kamaira dos Vuirantxi
n~6. Viiatanaml' tinha ido a sua ro9a; provavelmente queria evi
tar, como de costume, encontrar-se com Kamairah6, que odiava. 
Maninoh6 tinha ficado em casa. Kamairah6 sentou-se num tronco 
cortado como espectador. 

Cada qual, logo que sentiu vontade de trabalhar, escolheu, 
como hem lhe pareceu, uma arvore nas circunvizinhan9as do iin
tazva e come9ou o combate. Mas nao parecia ser combate contra 
os cotnpanheiros da obra, combate para veneer os outros pelo 
maior resultado do trabalho, senao combate alegre contra a ma
deira e contra o grande mato. Contra o mato em conjunto por
que nao se tratava de veneer cad a arvore de per si pela f or9a bruta 
.dos bra9os, mas tambem pela estrategia. Primeiramente fez-se uma 
incisao num born numero de arvores, de tal maneira que todas 
tinham de cair na mesma dire9ao, quando o seu vizinho caduco 
se apoiava nelas na dire9ao oposta. S6 depois se derrubou um 
gigante da selva, e de tal jeito, que arrastou para o chao os seus 
irmaos debilitados pelo machado. 

0 homem, depois de ter trabalhado assim por certo tempo, 
ate o extremo esfor90, descansava ate sentir vontade de continuar 
com o trabalho. Todos eram muito aplicados. 

0 Indio trabalha segundo ritmo diferente do adotado pelo 
homem da nossa civiliza9ao. Nao faz a mesma tarefa cada dia, a 
hora determinada e por dura9ao determinada, mas dedica-se, de 
cada vez, com todos os sen ti dos e todas as for9as, a taref a que 
lhe parece a mais necessaria no momento e a mais adequada a 
sua vontade criadora. Fazendo isto, nao economiza a si mesmo, 
mas permanece com um trabalho pesado ate esgotar-se por com-
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pleto. Entrega-se, por exemplo, com tanto fanatismo a derrubada 
de arvores que, no dia seguinte, devido a dores musculares, quase 
nao pode sair da rede. Logo que melhora um pouco, talha . a vara 
de um arco ou tece uma cesta. De repente, faz-se sentir o apetite 
de bananas. Se nao tern mais bananas em casa, o homem vai a 
ro9a para buscar nova provisao. Volta cambaleando sob carga 
imensa, porque traz tanto .•quanta pode carregar. E se bem · que 
ja de novo esteja fatigado para deitar-se na rede, pode acontecer 
que a noite inteira cumpra ainda com o seu <lever como dan9a
rino e cantador, dever que exige, de um homem s6, as pernas e 
os pulmoes descansados de cinco ho mens fortes. 

Dizer que o Indio e pregui9oso demonstra falta de compre
ensao da parte daqueles que, julgando os povos que ainda se con
servam em outras condi96es da vida, nao sao capazes de livrar-se 
das maneiras de considerar que parecem necessarias a existencia 
da nossa civilizac;ao. Talvez os que assim pensam tenham visto o 
indio ficar deitado na rede durante um dia ou dois, sem f azer 
nada, enquanto a mulher, sempre diligente, ora pilava o milho, 
ora fiava e tecia ou cozinhava, ora ia buscar agua no c6rrego. Esta 
gente nao sabia que o homem tinha voltado pouco antes de uma 
grande ca<;ada ou que, durante toda uma semana, tinha abalado 
o chao, dan<;ando, e o ar, cantando. 

Ou entao se relatam fatos de tribo cuja cultura ja esta cor
rompida pela nossa civiliza<;ao, e dizem: "Vivemos como missio
narios entre esta tribo, nao um dia nem dois, mas vinte e cinco 
anos inteiros. Por conseguinte, temos o direito de afirmar: o indio 
e pregui<;oso por natureza". Esquecem-se de que dois fa tores tern, 
na maior parte, privado o homem Indio, na nossa civiliza9ao, do 
dominio das suas atividades: a introdu9ao de instrumentos de fer
ro e o fiin do es ta do de guerra. Com os instrumentos de ferro, o 
homem consegue hoje, em poucas horas, o mesmo par~ o que, an
tigamente, necessitava dias e semanas; enquanto que os trabalhos 
da mulher nao sao, de maneira alguma, influenciados por eles. E 
desde que nao existe mais necessidade para · o homem de estar 
sempre pronto para a luta contra vizinhos inimigos, ainda mais a 
divisao de trabalho entre os sexos tomou-se absurda. Em tais si
tua<;6es culturais perturbadas, os homens aparecem muitas vezes 
como indolentes e as mulheres como a unica parte trabalhadora 
ou a parte que tern o trabalho mais pesado. 

Como especialmente "pregui9osos" sao considerados, hoje, 
por exemplo, os Karaja do Araguaia. Mas se se pondera que imen-
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sa quantidade de trabalho deve ter sido necessaria, antigamente, a 
indios navegantes, para fabricar, de um gigante da selva, por meio 
do machado de pedra, a grande canoa na qual vive a f amflia in
teira ou, muitas vezes, algumas famHias, se se considera isso, con
cordar-se-a que naquele tempo, provavelmente, o homem traba
lhou rijamente. 

Esperar dos Indios um abandono espontaneo e imediato da 
sua divisao de trabalho nao correspondera a esperar que, entre 
nos, de repente, os homens tomassem a seu cargo os trabalhos das 
mulheres? Entre n6s nao ha "trabalho de mulher" que nao seja ou 
tenha sido feito, em alguma parte e em algum tempo, por ho
mens; nao consideramos ate os trabalhos mais importantes, que 
na nossa vida domestica geralmente cabem as mulheres, como, por 
exemplo, cozinhar e costurar, de maneira alguma como ocupa~oes 
caracteristicamente femininas, logo que pensamos no cozinheiro e 
no alfaiate. Nas poucas tribos de Indios, porem, em que certos 
homens fazem trabalho de mulher, sao estes ou escravos ou men
talmente anormais. £ verdade que determinados trabalhos, por 
exemplo o entrela~ar ou o fiar e tecer, sao executados numa tribo 
pelos homens e noutra pelas mulheres; nunca, porem, um sexo 
tentara invadir o tradicional domfnio de trabalho do outro. Por
que, nas simples condi~oes sociais dos povos naturais, isto e, nas 
condi~oes que nao sao tao complicadas como as nossas, devido a 
diversidade e mistura de camadas sociais, a divisao do trabalho 
entre os sexos e a base da cultura. A perturba~ao, causada por 
uma mudan~a, prejudica muito e pode ate extinguir a independen
cia material e espiritual da pequena unidade social, porque cada 
uma dessas mudan~as atinge a todos os membros dessa unidade. 

0 Indio arrancado da sua cultura e impelido para nossa ci
viliza~ao encontra-se numa situa~ao semelhante a do lavrador ou 
trabalhador industrial europeu, cuja atividade se tomou superflua 
gra~as a introdu~ao de novas maquinas. Em ambos OS casos, a 
mudan~a do processo de produ~ao diminuiu o trabalho manual, 
sem .abrir aos for~osamente ociosos novo campo para o emprego 
das suas capacidades tradicionais e adquiridas. A for~a vital do 
homem, assim inibida, pode tomar dois caminhos: revoltar-se con
tra o impedimento ou exaurir-se diante dele. Por meio da revolta 
contra o processo mudado da produ~ao em sua unidade social, a 
for~a vital do individuo pode recuperar plena atividade, mas s6 
a custa da for~a vital da pr6pria unidade social a cuja atividade 
ela _se opoe .. Este ca~nho significa, pois, a luta social, a fragmen
ta~ao da un1dade social em partes contrarias; e e possi vel, no ca so 
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do lavrador, ou trabalhador industrial europeu, porque este s6 re
presenta determinado grupo dentro da sua unidade social, sendo, 
como e, uma parte do total. £ impossivel, porem, para 0 indio, 
porque neste ca so toda a unidade social f oi tocada pela mudan~a 
do processo de produ~ao de uma maneira que impede a atividade 
da for~a vital, sendo a oposi~ao do total contra o total, quer di
zer, contra si mesma; e porque, provavelmente, nao se pode con
tar que uma tribo de indios destrua os instrumentos de ferro para 
poder trabalhar novamente com o cepilho de casca de caracol, com 
o cinzel de dente de roedor e com o machado de pedra. 

A for~a vital do indio arrancado da sua cultura e impelido 
para a nossa civiliza~ao tern, pois, de exaurir-se. De f ato, esse 
indio caira naquilo que chamamos de pregui~a, e que nao e senao 
f al ta da f or~a vital. Nao s6 aquele que cria uma obra visive! nao 
e pregui~oso, mas tambem aquele que brinca, sonha, goza e ama. 
Quern tern prazer em viver e tao pouco "pregui~so" como um 
animal livre ou uma planta. 0 Indio, na nossa civiliza~ao, perde 
o prazer da vida. 

Naturalmente ha entre os Indios ainda nao influenciados por 
n6s al guns de f or~a vital especialmente grande e outros de f or~a 
vital menor, "diligentes" e "pregui~osos". Sao grada~6es indivi
duais como as que existem entre n6s. De maneira alguma, porem, 
pode-se dizer que uma tribo de Indios, que se mantem como uni
dade cultural independente, e "pregui~osa". Porque nesta tribo a 
vontade criadora, a for~a vital nao impedida, produz, muito mais 
do que as necessidades exigem, aqueles hens materiais e espiri
tuais cuja existencia constitui a cultura. 

De outro lado, e verdade que ha entre as diversas tribos di
feren~as notaveis na realiza~ao do trabalho. Assim, pode-se apon
tar os Tapirape como especialmente "diligentes". Tinham, no tem
po da minha estada entre eles, abundancia de viveres; trabalha
vam, apesar disto, com o maior esfor~o nas suas r~as e dedica
vam-se com nao menor zelo e perseveran~a as suas dan~as e can
tos. Aqui, nesta tribo ainda distante da nossa civiliza~ao, a intro
du9ao de instrumentos de ferro - que ja, ha decenios, com~ou 
por intermedio dos vizinhos orientais, os Karaja - e a falta de 
atividade e disposi~ao guerreiras tiveram o efeito justamente con
trario ao produzido nos 1ndios civilizados por n6s, isto e, priva
dos de sua independencia cultural. Nao impediram a for~a vital, 
nao prejudicaram a vontade criadora, mas asseguraram o sustento 
e aumentaram o bem-estar. Se, apesar disto, sintomas de degene-
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rac;ao se manifestam entre os Tapirape, outras sao as causas. Nao 
e esta, porem, a ocasiao de discorrer sabre elas. 

As crian~as indias aprendem brincando aquilo que constitui 
o trabalho dos adultos. Os meninos imitam os homens, as meni
nas, as mulheres. As crian~as maiores auxiliam consideravelmente 
os adultos. Pouco a pouco, confonne o crescimento das for9as e 
capacidades, o jogo toma-se trabalho. Mas, nesse processo de evo
lu9ao, o limite entre o jogo e o trabalho e tao pouco evidente como 
aquele abismo , divis6rio entre crian9as e adultos, que existe entre 
nos, mas nao se faz sentir entre OS Indios. 0 trabalho nao oprime 
como atividade extorquida. Conserva sempre, como o jogo, o ca
rater de ocupa<;ao desejada pelo pr6prio participante. E observan
do entre os Indios um trabalho comum, o apatxiru dos Tapirape, 
por exemplo, parece-nos que nele a alegria aumenta a for<;a. 

Quando vi os homens, na maior parte com o fi'sico de ado
lescentes, vencerem peda<;o por peda<;o o gigantesco mato ao re
dor, nada notei da gravidade as vezes sombria e da monotonia 
que entre nos caracterizam tantos trabalhos comuns. Gritos ale
gres soavam e gargalhadas faziam-se ouvir por todo lado. 

Nos troncos cortados estavam sentados os que necessitavam 
de descanso. Como e seu costume, chegavam-se muito um ao ou
tro. Palestravam, e alguns cachimbavam. De repente havia grande 
gritaria, todos debandavam com demonstra9oes de alegria, perce
bia-se o gemer da madeira cheia de vida, e um colosso verde in
clinava-se devagar e desabava com estrondo, arrastando na queda 
seus companheiros mais fracos. 

De vez em quando vinha uma voz detras das arvores. Nao 
se via quern era, mas sabia-se que estava muito perto. Imediata
mente os rapazes precipitavam-se para o lugar de otjgem da voz. 
Dentro de pouco reapareciam com bra9adas de bananas, corriam 
j11hilosos ao nosso encontro e as distribulam. . 

Eram baJ;lanas que alcan9avam um comprimento de 30cm e 
no meio uma circunferencia de 15 a 20cm. Homens traziam-nas 
em canastras para perto do lugar de trabalho, nunca, porem, salam 
com sua carga fora do bosque para a ro<;a. 

A casca das bananas era preta, e a sua massa estava ja ti
rante ao pardo e mole demais. Tern, neste estado, o melhor sa
bor, para os Tapirape. As frutas sao recolhidas quando verdes e 
enterradas la, onde crescem. Os Karaja procedem da mesma for
ma. No solo aquecido pelo sol, as bananas a1can<;am, mais de
pressa, o estado desejado de podridao do que se guardadas em 
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casa. Tambem estao quentes quando a gente as tira da terra, mais 
uma razao de preferencia para o paladar dos Indios. 

Para ser comidas nao sao descascadas: abre-se um pouco a 
casca coriacea numa das pontas, toma-se .esta ponta entre os la

' bios e esvazia-se devagar a casca, apertando-a com os dedos, de 
maneira que a massa entra pouco a pouco na boca. Kamairah6 
comeu uma banana atras da outra; quanto a mim, achei-as nau
seabundas. 

O sol ja estava bastante baixo quando partimos. Um atras 
do outro, marchamos em passo acelerado pelo atalho estreito. A 
aldeia nao estava muito longe, quando o caminho se abria para 
uma pequena pra<;a limpa, triangular. Nos cantos desta pra9a as 
mulheres · estavam sentadas, olhando-nos silenciosamente. As mu
lheres e meninas tinham-se separado em tres partes, que corres
pondiam aos grupos de trabalho dos seus maridos e pais. Tinham 
posto na pra~a, em ordem igual, potes com comida. Havia kiiui 
de bananas kiiui de amendoim, kiiui de sementes de algodao, ~ara 
tostado e ~uitas outras coisas boas. Cada grupo comia s6 dos po
tes que haviam sido postos para ele em lugar detenninado. Pa~a 
os Tanave havia menor quantidade, porque eram em menor nu
mero. Fui convidado de todos os I ados, e por ter muita f ome nao 
poupei absolutamente os dois outros grupos. S6 qua~do comecei 
a ficar saciado, pus no chao, com espanto pronunc1ado, o pote 
de sopa de bananas dos Anantxa, do qual ha pouco tinha bebido, 
e assegurei ser Tanave. Para os me us hospedeiros, po rem, este f ato 
nao pareceu ter grande importancia. 

Logo os potes ficaram vazios. Entao as mulheres e meninas 
aproximaram-se, retiraram-nos e foram para casa. Os homens se
guiram-nas. Os Anantxa marchavam como primeiros, atras deles 
os Vuirantxini6, e os Tanave eram os ultimos. Mantinham-se em 
ordem, e me mandaram para tras quando andei - nao sem in
ten9ao - no meio dos Vuirantxini6. 

Logo que a aldeia chegou a vista, tudo se pos em atividade. 
Os homens correram diretamente a takana, colocando-se em pa
res para a dan~a. As mulheres e meninas nao mostraram interesse 
e ja tinham ido, na maior parte, para as suas cabanas. 

Os pares de dan~arinos estavam em densa massa em frente 
da entrada. Em cada par, de maneira usual, um tinha o brae;~ nos 
ombros do outro, e este, por sua vez, .tinha o seu no qu~dnl do 
homem que estava a seu lado; ambos t1nham na outra mao o ca-
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cete, o facao ou o arco. No meio do bando estava o par dirigente, 
Tanupantx6a e Vulrai, OS anta'tva dos Anantxa. Os Anantxa agora 
tinham-se misturado com os Vuirantxini6. Dos Tanave, s6 Ka- ; 
mairah6, Urukuml' e eu tfnhamos aparecido; ficamos perto, como 
espectadores. 

Primeiramente, danc;ou-se algum tempo no mesmo lugar. Co
mo de costume, patearam o chao, todos sempre ao mesmo tempo, 
com o mesmo pe, altemadamente com o direito e com o esquer
do, conservando os joelhos um pouco curvados e a parte media 
do corpo levemente inclinada para a frente. Depois o par dirigente 
da danc;a afastou-se, pouco a pouco, do lugar: dan9ou com passos 
pequenos para fora da takana. Os outros seguiram-no, do mesmo 
modo. Todos se moveram, um par atras do outro, devagar, em 
dire<;ao a casa de Viiatanaml', cantando em diversos sons, gritos, 
e nao palavras. 

Alcanc;ada a casa do segundo chefe, a procissao dissolveu-se. 
Mas nao se separaram, ficando perto uns dos outros. A corrida 
comec;ou. Chama-se aheil't, e quer dizer "eu corro". De cada vez, 
dois dos adolescentes que estavam no ano da iniciac;ao, e tinham, 
por isso, o rosto e o corpo completamente enegrecidos de jenipapo, 
corriam em linha reta atraves da prac;a de dan<;a ate atras da casa 
de Kamairah6. Nao existia propriamente um ponto que devesse 
ser alcanc;ado primeiramente pelo vencedor, nao havia aplauso do 
publico; quase se podia dizer: nao havia vencedor. Porque a von
tade de distinguir-se ou distinguir alguem perante outrem nao se 
manifest a, em geral, nest es indios e e considerada por el es, pro
vavelmente, ate como um perigo para a harmonia da comunidade. 
Parecia tratar-se somente de corridas, que eram feitas tao depressa 
quanto possivel, atraves da prac;a, e que fossem apenas para se 
convencerem da pr6pria capacidade. Logo que os dois corredores 
alcanc;avam a casa de Kamairah6, congrac;avam-se, sorrindo um 
para o outro, amigavelmente •. 

Mais tarde, alguns homens participaram da prova, ate o "ve
lho ca<;ador" Kantxovani. Quando escureceu; todos fotam para 
casa. Ao todo, apenas uma duzia de pares tinha cottldo, porque 
haviam comec;ado quando o sol ja tinha desaparecido atras do 
ma to. 

• Em carta de 20 de fevereiro de 1936, o Sr. Curt Nlmuendaju me escrevera aobre 
a tribo Ge dos Timblra: "Os Tlmblra possuem tamb~m a corrlda em pares atrav& da 
prac;a da aldeia (que tern 300 m de diametro). Sucede ordinariamente a outra cerlmOnla 
maior. Chama·se ka·katpua (ka: pra~a da aldeia, kaipw: atrav~). • 
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Na tarde seguinte ha via outra vez apatxiru, mas noutro lu
gar. 0 numero dos participantes era tao pequeno que nao havia 
danc;a nem corrida. Dois dias mais tarde, realizou-se um apatxiru 
maior, com todos os caracterfsticos, desta vez ao noroeste da al
deia. Assim, faz-se apatxiru em dif erentes di as e em di versos lu
g ares. Nern todos os homens tomam parte: alguns trabalham para 
si na sua roc;a, outros ficam em casa. 
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A POSI~AO SOCIAL DA MULHER 
E.NTRE OS BORORO ORIENT AIS 

Os Bororo orientais ja foram tao minuciosamente descritos 
por Karl von den Steinen e pelo padre Antonio Colbacchini que 
s6 alguns pormenores restavam ainda por pesquisar, especialmente 
no que toca aos problemas da vida individual e social e da mu
dan<;a de cultura. 

No meado do seculo passado, o territ6rio de ca<;a destes in
dios estendeu-se do rio Paraguai ate perto da cidade de Goias, e 
do rio das Mortes ate perto de Miranda, por conseguinte, de cerca 
de 50°30' a 57°30' long. W e de cerca de 15° a 20° lat. S. Supos-se 
ate agora que os Bororo nao tivessem chegado tanto ao sul; mas 
os Tereno que moram nos arredores de Miranda contaram-me que, 
em tempos passados, freqiientemente as hordas de Bororo chega
v~m as suas aldeias, nao lhes fazendo, porem, guerra, porque, di
z1a o velho chefe Tereno Naliki, para explicar esta inclina9ao a 
paz: "Bororo e muito selvagem e nao fica". 

Mas os Bororo nao eram, de modo nenhum, apenas um povo 
errante. S6 durante tres meses do ano, mais ou menos, passavam 
em grandes ca<;adas. 0 resto do tempo fixavam-se, plantavam mi
lho, que conheciam desde ha muito, colhiam frutas silvestres, ca
c;avam e pescavam nos arredores de suas aldeias. 

Assim e, mais ou menos, ainda hoje. Apenas o seu territ6rio 
diminuiu. No este, oeste e sul, foram repelidos pelos brancos e no 
norte tiveram que fugir a Indios ainda desconhecidos, aos quais 
os Bororo dao o nome de Kayamo. De medo de todos os seus 
viiinhos, OS Bororo vieram, ha mais de trinta anos, as missoes 
salesianas que for am, naquele tempo, fundadas na antiga estrada 
~ntre Cuiaba e o rio Araguaia: Desde esta estrada, noutro tempo 
1nfestada por eles, por consegwnte desde cerca de 15°30' de lat. S . , . ' 
o seu temtono atual estende-se a cerca de 1 7° de lat. S e de cerca 
de 53° a cerca de 55°30' de long. W. 
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As duas principais missoes dos salesianos entre os Bororo sao 
atualmente a colonia Sao Jose, no . rio Sangradouro, afluente do 
rio das Mortes, que e chamada pelo povo simplesmente Sangra
douro, e a colonia. Cora~ao de Jesus, no rio Barreiro, afluente do 
rio das Garc;as, a qual e designada, geralmente, pelo nome bororo 
Meruri, "lugar das raias". Em janeiro de 1934, estive nestas mis
soes. 0 caminho de Cuiaba a primeira tern cerca de 50 leguas, e 
de la a Meruri sao ainda cerca de 20 leguas. 

Sangradouro esta situado numa altura de 625m e Meruri a 
4 70m. 0 observat6rio de Sangradouro apurou, desde a sua fun
dac;ao no ano de 1924, como temperatura media, 27°. 0 maximo 
deu-se em janeiro de 1926, com 38°, o minimo em 20 de junho de 
1933, com -5°. A media barometrica em Sangradouro e ate ago
ra 715. 0 observat6rio de Meruri constatou como maximo de tem
peratura do ano de 1933, em 26 de agosto, 37,4°, e como mini
ma do mesmo ano, em 22 de junho, -1,3°. 

Em Sangradouro, a grande geada de junho de 1933 queimou 
bananas, mandioca, cana-de-a9ucar, tomates, cafe, manga, abacate 
e o buriti, enquanto que as plantas de espinhos, como laranjeiras, 
limoeiros e roseiras, nao sofreram nada. Em Meruri planta-se mi
lho, arroz, mandioca, cana-de-a9ucar, uva, abacaxi e outras frutas. 

Em Sangradouro viviam, em janeiro de 1931, 3 7 famt1ias de 
Bororo, que contavam 185 individuos. Em janeiro de 1934 s6 5 
famflias estavam la, compostas de 11 adultos e 12 crianc;as. 

Em 18 de janeiro de 1934, moravam em Meruri 28 famflias 
de Bororo, a saber: 32 homens, 28 mulheres, 33 crianc;as do sexo 
masculino e 44 crianc;as do sexo feminino; 137 individuos, ao todo. 

Nos arredores da povoac;ao de garimpeiros Poxoreu, surgi~a 
mais ou menos em 1925 na margem ocidental do rio Poxoreu, 
em cerca de 54°20' de longitude oeste e 16° de latitude sul, e que 
contava, em maio de 1933, 254 casas com 824 habitantes, viviam, 
entre os brasileiros, em janeiro de 1934, 70 Bororo, na maior parte 
homens. Cinqiienta tinham emigrado, no ano anterior, de San
gradouro para la; disseram ter vindo a convite do padre Cesar, 
que durante oito anos tinba sido diretor de Sangradouro e foi 
transferido para Poxoreu em 1933. A casa salesiana, que existe la 
desde 1932, e administrada por um padre e um irmao leigo; s6 
e, porem, visitada por estes Bororo quando querem pedir esmola 
ou protec;ao contra os vizinhos brancos. Os 20 outros Bororo de 
Poxoreu vieram das aldeias controladas pela Comissao de Prote9ao 
aos Indios. 
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Quatro destas aldeias estao situadas no mato da reg1ao do 
rio Vermelho, por conseguinte mais ou menos a 16°30' de lat. S 
e entre 54° e 5 5° de long. W; e ha uma outra, cerca de 20 leguas 
a sudoeste. Segundo a declara9ao do empregado da Comissao de 
Prote9ao aos Indios, Sr. Joao Arena, estas cinco aldeias tinham 
cerca de 500 habitantes, em 1933. 

Entre Rondon6polis e Lajeado, povoa9ao de garimpeiros sur
gida ali por 1920, a 16°20' de lat. S e 53°50' de long. W, e con
tando hoje mais de 2.000 habitantes, encontra-se ainda semelhante 
aldeia Bororo, de nome Tori-paru (tori significa em bororo: pe
dra, morro, e paru: embaixo, ao pe de; por conseguinte, o nome 
da aldeia significa: ao pe do morro) . Dizem que a aldeia existe 
desde 1929, tendo tido, em 1933, 50 habitantes. No dia 31 de 
mar90 de 1935, contei, na casa dos homens, 35 homens. Alguns 
estavam ausentes, ca9ando. 0 numero total dos habitantes das seis 
casas da aldeia era, incluindo mulheres e crian9as, superior a 100. 
Viviam da planta9ao de mandioca, arroz, feijao e mamao e, em 
parte, do trabalho nas fazendas vizinhas. Tori-paru esta situada 
a cerca de duas leguas a oeste de Lajeado. 

Os Bororo dessas seis aldeias estao em contato com os bra
sileiros, mas, na maior parte, sao menos influenciados pela nossa 
civiliza9ao do que os Indios de Sangradouro e Meruri, apesar de 
que muitos dos atuais habitantes das aldeias estavam antes nestas . -mtssoes. 

0 numero total dos Bororo que vivem a este do rio Para
guai nao atinge 1.000, na medida do que me foi possivel verificar. 

Os Bororo sao Indios altos e atleticos; OS homens tern, as 
vezes, mais de 1,75rn. Como o clima e a agua no planalto de Mato 
Grosso sao OS melhores do mundo, 0 estado de saude e born. ];: 
verdade que os Bororo, as vezes, prejudicam-no pela sua apaixo
nada geof agia. As pared es de terra dos edificios da missao em 
Meruri estavam esmigalhadas em muitas partes, apesar de serem 
renovadas tres vezes por ano. Quern se pilhava junto a estas pa
redes, f osse homem, mulher ou crian<;a, tirava um peda<;o e co
m1a com prazer. 

Parece que a maneira de se alimentar importada pela nossa 
civiliza<;ao nao tern efeito favoravel. Enquanto, antes, mesmo os 
velhos possuiam ainda todos os dentes, hoje muitos mo<;os e mo
<;as ja perderam grande parte da dentadura. Os Bororo indicam 
como causa o fato de, antigamente, ingerirem as bebidas e comi
das momas enquanto que atualmente ingerem-nas quase sempre 
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muito quentes, mas, as vezes, a agua e muito fria. Nao pude ve
rificar o efeito do nosso sal nos Bororo. Em todo caso, conhe
ceram-no ha pouco. 

Se bem que estes Indios usem a roupa que lhes fomecem as 
missoes, trazem ainda os homens, muitas vezes, sob as cal9as,. o 
estojo peniano de oaua<;u e as mulheres, sob a saia, o traje tradi
cional de corti<;a. 

Muitos adultos e crian9as tern ainda os pendentes catitas no 
labio inferior perfurado e no 16bulo da orelha. Mas poucos sao 
os que ainda tern o buraco no septo nasal, no qual o cla dos Aka
rio Bokodori Baaddageba mete a sua insignia de penas de arara. 
Adomos de cabe9a sao ainda freqtientemente usados pelos ho
mens. Muitos adultos e crian9as usam nos bra9os bonitas e estrei
tas fitas tecidas e cordas no peito e no ventre. Tambem a pintura 
do rosto e ainda apreciada. 

Cada cla tern seus adornos especiais. 0 Bororo Mario Bo
kodori Kudde, em Sangradouro, descreveu-me, por exemplo, os 
adomos figurados pelo padre Colbacchini no seu livro I bororos 
orientali, p. 48-49, como pertencentes aos seguintes clas: 1 - aka
rio bokodori baaddageba; 2 - bokodori, okogue, tchibae etcherae 
e manna; 3 - bokodori, okogue, tchibae etcherae e vie; 5 - bo
kodori, okogue, tchibae etcherae tchebegiugue; 6 - kie; 7 - ba
korokuddu baaddageba; 1' - P.aiwe kujagureugue; 2' - apibure
gue; 3' - aorore kujagureugue; 4' - iwaguddudogue kujagureu
gue; 6' - aorore tchoreugue. Cada um destes adomos pertence 
aos seguintes cHis designados pelos numeros acima mencionados: 

Colbacchini, p. 48: 7 1 1 
6 3 5 2 1 

1 
1 1 1 1 7 1 6' 2' 4' 6' 

Colbacchini, p. 49: 6 6 6 6 
2 6 

2 2 2 1 
7 6 7 7 1 2 2 

7 
1' 7 7 

3' e 6' 
1 e 7 

Karl von den Steinen e o padre Antonio Colbacchini ja re
lataram rnuita coisa interessante sobre a organiza<;ao social dos 
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Bororo. Mas ha, especialmente, um problema que nao f oi por
menorizadamente estudado ate agora: o da posi<;ao da mulher en
tre estes Indios. 

Entre quase todos OS povos primitives da America do Sul, e 
a ~ulher que leva a carga durante as marchas, enquanto o horn.em 
anda com as armas na mao. Por isto, a maior parte dos observa
dores que foinecem notfcias sobre este assunto dao-na como uma 
oprimida e escrava. E assim falam nao somente os viajantes que 
se contentam com um ligeiro exame, como homens que durante 
decenios viveram em contato com uma tribo. Assim dizem, ainda, 
os padres salesianos dos Bororo; e acrescentam que, nas suas mis
s6es, s6 agora a mulher foi igualada ao homem. Mas este modo 
de ver prova apenas que, para conhecer os homens, nao tern im
portancia decisiva passar a vida toda a seu lado e trata-los como 
bem nos parece. ~ necessario observar e respeitar OS minimos deta
lhes de seu pensamento, de seu sentimento e de sua a<;ao, isto e, 
tentar ver, com os olhos deles, o mundo e a eles mesmos. 

Antigamente, ja por ocasiao do parto apareciam manifesta
<;6es do comportamento do homem com respeito a mulher. En
quanto entre a maior parte das outras tribos de fndios sul-ameri
canos, e costume que o marido, ostensivamente, nao se importe 
com a parturiente, deixando toda a assistencia a uma velha pra
tica, entre os Bororo o futuro pai levava pe·ssoalmente a esposa 
para o mato, cortava com lasca de·bambu, depois do parto, o cor
dao umbilical, atando um fio (Karl von den Steinen: Unter den 
Naturvolkern Zentral-Brasiliens, Berlim, 1894, p. 503). 

A questao da preferencia quanto aos nascimentos de varoes 
ou mulheres tambem pode evidenciar a posi<;ao dos sexos. A este 
respeito, deve-se observar qua I e o sexo que pref ere e por que 
prefere. Muitas vezes os pais preferem os nascimentos de var6es 
e as macs os de mulher~·~ outras vezes, da-se o contrario. Os nas
cimentos de varoes podem ser preferidos por serem eles mais esti
mados que as mulheres ou porque um excesso de varoes faz subir 
o valor das mulheres. Felix de Azara (Descripci6n e historia del 
Paraguay y del Rio de La Plata, 184 7, t. I, p. 202) relata que os 
Guaikuru e os Guana matavam a maior parte de suas filhas re
cem-nascidas para que as poucas que deixassem com vida f ossem 
mais desejadas pelos homens e, por isso, mais felizes, costume 
que, como se sup6e, levou os homens a roubar as mulheres de 
outras tribos (v. tambem: Julio Koslowsky: "Algunos datos sobre 
los indios boror6s", Revista del Museo de La Plata, VI, La Plata, 
1895). 
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Entre os Bororo nao ha regra para esta preferencia, que de
pende, de cada vez, do desejo comum de ambos os pais. Com 
isto se apresenta na materia uma iguala<;ao dos sexos. 

Sustentava-se que, sendo o infanticfdio costumeiro num povo 
que esta sob o predomfnio de determinado sexo - seja do ho
mem ou da mulher -, sempre seriam poupadas as crian<;as do 
sexo dominante (M. Vaerting: N eubegrundung der Psychologie 
von Mann und Weib, I, Die weibliche Eigenart im Miinnerstaat 
und die miinnliche Eigenart im Frauenstaat, Karlsruhe, 1921, p. 
86). Citaram-se exemplos dos chamados estados das amazonas da 
Africa. Mesmo que estes exemplos f ossem dignos de confian<;a, 
nao autorizariam tais generaliza<;6es. Deve-se considerar que o sexo 
predominante pode inclinar-se a conservar o pr6prio numero me
nor do que o do sexo dominado, nao somente porque tat despro
por<;ao numerica pode fazer subir o pr6prio valor, mas porque a 
sexualidade pode Ievar o indivfduo a que seja mais tolerante para 
com o outro sexo do que para com o pr6prio. Seja como for, o 
costume de matar as crian<;as de um determinado sexo s6 pode 
aclarar a posi<;ao dos sexos, se conhecemos as causas. 

Na America do Sul, o infanticidio e, antes de tudo, costume 
de tribos nomades e atinge, em geral, da mesma maneira, ambos 
os sexos. Ordinariamente, as causas sao economicas : a mae de 
um povo nomade nao pode, todos os anos, deixar com vida um 
filho, sem criar, gra<;as a isso, um impedimento funesto para a 
alimenta~ao conveniente de outro, nascido anteriormente. Entre os 
Bororo, estas causas sao disfar~adas pela cren<;a que estabelece 
uma conexao entre a crian<;a esperada e ainda nao nascida e os 
maus sonhos de um dos parentes e especialmente da pr6pria fu
tura mae. Se, por exemplo, a mulher, pouco antes do parto, ve 
em sonho qualquer desgra~a, sejam mortos, feridas, picaduras de 
cobras, epidemias, inunda<;oes, incendios etc., a crian<;a esperada 
e considerada o causador da desdita e sera sacrificada logo depois 
do nascimento. Assim exige a comunidade da tribo, que nada quer 
admitir que possa prejudicar-lhe a existencia. Em geral os pais 
nao matam pessoalmente 0 recem-nascido: entregam-no para esse 
fim aos parentes. Em todo caso, o infanticfdio entre os Bororo 
nao revela preferencia de sexo. 

Se a limita<;ao dos partos num povo esta em rela<;ao com a 
posi<;ao dos sexos e questao que s6 se pode resolver mediante o 
exame de um caso concreto. Os Bororo me contaram que anti
gamente preparavam com as f olhas de uma erva um a decoc9ao 
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que esterilizava para sempre as mulheres. Diziam que s6 dais ve
lhos conbeceram este remedio. Padre Antonio Colbacchini (A 
tribo dos Bororos, Rio cle Janeiro, 1919, p. 58-59) escreve o se-
guinte: 

Impedem a concep9ao e a gravidez por meio de algumas beberagens 
e tisanas que extraem de raizes, folhas e cascas de plantas - e corthecem 
grandes variedades delas a que atribuem eficacia para o fim desejado. To
ma-as a mulher e o homem, nao s6 uma vez, mas muitas. A ayao pr6pria 
desses remedios e muito relativa e problematica, parece que muitos tiram 
o seu valor da supersti9ao, como tive ocasiao de verif.icar. Nao se pode 
negar, todavia, a eficacia de algumas das po96es qu{'. denominam /orubo b6 
et ore bocua-re-u. Ao que parece, as substancias de que mais usam para 
irnpedir a concep9ao em geral sao muito adstringentes, sendo, pois, o seu 
principio ativo provavehnente o tanino. 

Os Bororo diziam-me que usavam de diferentes meios abor
tivos. Segundo Colbacchini (op. cit., p. 59), "provocam o aborto 
por meios flsicos - trabalho for<;ado, carga de pesos enormes, 
pancadas no ventre, ou compressao exagerada dele. . . ou tambem 
tomando alguns alimentos ou beberagens que podem produzir ta] 
efeito". 

Tambem Karl von den Steinen (op. cit., p. 503) menciona 
que 0 aborto por meios intemos e freqliente. Quanta pudemos 
ver, da limita<;ao dos partos entre os Bororo nao se podem tirar 
conclusoes a respeito da posi<;ao dos sexos. 

Nesta materia e interessante examinar o numero dos nasci
mentos, como pude averiguar com ajuda dos livros da par6quia, 
no dia 18 de janeiro de 1934, na missao de Meruri. N aturalmente 
e de notar a este respeito que a influencia dos salesianos produziu 
alterar;oes fundamentais. Na lista seguinte, os numeros que seguem 
os nomes dos pais indicam os seus provaveis anos de vida. Um v 
a seguir a estes numeros significa viuvo ou viuva de um matrimo
nio anterior. Se os filhos sao de um matrimonio anterior do ma
rido, 0 numero deles e posto entre parenteses; sendo de um ma· 
trimonio anterior da mulher, o nl1mero esta entre colchetes. 
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pal mae 

1 Aleixo 50 Alvina 55 
2 Antonio 55 v Assurn;ao 65 v 
3 Atilio 23 Frederica 17 
4 Bras 50 Josefina 38 
5 Benedi to 65 Ludovina 55 
6 Bentino 20 Dositeia 20 
7 Batista 26 Erminia 21 
8 Claudio 22 Ismaelita 19 
9 Domingos 50 Natalia 52 

10 Elias 21 Concei9ao 18 
11 Estanislau 45 Angelina 45 
12 Eugenio 18 Cecilia 16 
13 Joao 38 Regina 19 
14 J oao Cagliero 50 Judj te 50 
15 Joao Batista 50 v Lucina 20 
16 Modesto 35 Anita 26 
17 Sebastiao 55 v Aida 40 v 
18 Tiago 35 Maria Luisa 35 
19 Ugo 27 Claudia 22 
20 Vito 45 Angelina ? 
21 Rafael 60 v Catarina 32 
22 Manuel 32 Jacinta 45 v 
23 Jose Maria 27 Teresa 26 
24 Justino 39 Clotilde 35 
25 J oaquim 70 Irene 50 
26 Cirilo 35 Maria 42 v 
27 Luis 50 Florisbela 55 
28 Gabriel Pilar 34 (abandonou a mulher) 

Total: 

orfaos irmaos ,, ,. 

6rfao 
6rfa 
3 solteiros ""-
1 

. , 
VIUVO 

1 viuva 
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filhos 

vivos mortos 

m I m f 

2 1 
(1) [I] [1] (3) [1] [1] 

1 
2 4 1 3 
1 1 

1 1 
1 
1 1 

2 
1 1 
1 

1 4 2 2 
(2) (1) 1 (4) 

2 2 
(2) [1] (1) [1] 

1 1 2 
2 

3 2 
(1) (3) 

[1] 1 4 
l 1 

2 1 1 3 
(2) (1) (1) 

[l] [ 1] 2 
1 1 2 1 
2 1 l 

.. 

31 39 20 17 . 

1 2 
1 2 
1 

1 



De diferentes maneiras tem-se tentado explicar a couvade, o 
chamado sobreparto do homem, costume muito espalhado espe
ci'1Jmente na America do Sul, segundo o qual o pai e obrigado a 
de.itar-se durante dias inteiros, nao fazer trabalho pesado e abster-se 
de muitos alimentos importantes. 

Alguns autores julgam o costume da couvade, que se encontra entre 
mUtitos povos primitivos, um grau intermedio entre a familia matriarcal e a 
Patriarcal. Este costume e considerado como ato simb6lico do reconheci
m~nto publico da paternidade no recem-nascido, ainda que, provavelmente, 
tannbem algo religioso nisso coopere. (lllustrierte Volkerkunde, herausgege
bein von Georg Buschan, 3: ed., Stuttgart, 1922, t. I, p. 8.) 

Os resultados de pesquisas mais modemas mostram indubi
tavelmente que 0 fim deste costume e defender de males a crian~a 
quie, . nos primeiros tempos da vida, e imaginada em conexao di
re1ta com o pai, por assim dizer, como parte dele. Notaveis etn6-
lotgos, hoje, entendem que a couvade significa uma preferencia do 
h0>mem, porque o f ato de determinados costumes serem relativos 
ex1.clusivamente a um sexo prova que este sexo, atraves destes cos
tu1mes, e colocado acima do outro. 

Entre OS Bororo, pai e mae jejuavam durante alguns dias de
PO)is do nascimento da crian~a, nao raro, porem, ate durante dois 
rn<eses, mas ambos continuavam com os seus trabalhos. Por con
se1guinte, verdadeira couvade nao existia entre eles. Colbacchini 
( O)p. cit., p. 61 ) escreve, sobre o jejum: 

Durante tres ou quatro dias, a mae abstem-se de carnes, contentando-se 
cor.m alguns caldos de milho ou raizes e f rutas do mato, adoyadas com mel 
sel(vagem, ou a9ucar, se conseguem obte-lo. ~ costume o marido acompanhar 
a 1 di eta da mulher, abstendo-se de carne; pode-se mesmo dizer que a sua 
dieeta e mais rigorosa do que a da mulher. Assim procede para que o 
ne<:onato cres9a forte e robusto e possa resistir, sem sofrer, a fome e a sede. 

Karl von den Steinen (op. cit., p. 503) ref ere, a respeito: 

Durante dois dias, pai e mae nao comem nada, no terceiro dia podem 
tonmar s6 um pouco de agua quente. Se o pai comesse, ele e a crian9a fica
riaam doentes. - E acrescenta: Ate a volta da menstrua9ao, a mulher nao 
PO<ide banhar-se. 

Colbacchini (ibidem) escreve, porem, sobre os Bororo por 
elee observados: "A mae banha-se no dia seguinte ou algumas bo
ra~s depois do parto". 

Seja como for, em geral pode-se dizer que segundo os cos
tUJUnes relacionados com o nascimento, os progenitores se com-
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portam de maneira semelhante, ficando evidente uma iguala~ao 
dos sexos entre os Bororo. 

. Tambem a.s ~nicia~oes, de jovens pertencem aos costumes que, 
mu1tas vezes, d1stinguem so um dos dois sexes. Entre os Bororo e 
uma festa os rap~zes rec~berem os estojos pe~ianos. Precisam pas
sar no mato o d1a antenor, sem qualquer ahmenta~ao (von den 
Steinen, op. cit., p. 504). Nao sei se a primeira menstrua~ao e 
festejada entre os Bororo, como me foi dado observar, por exem
plo, entre os Tapirape. 

Como os Bororo me contaram, durante a menstrua~ao da 
mulher casada, esta e o marido jejuavarri, para se tomarem for
tes. Assim podiam lutar com a on~a; a mulher tambem Jutava, 
sendo atacada pelo feline. E podiam ainda correr mais depressa 
que o avestruz. 

Como os Kaingang, os Bororo dividem-se em duas "meta
des" ex6gamas, os tugarege e os tcherae, o que, segundo Antonio 
Colbacchini (/ bororos orientali, Pianta del villagio), significa os 
"fortes" e os "debeis". Tambem entre os Kaingang, uma das "me
tades" tern ''mais for~a" do que a outra, e essa distin~ao e feita 
ate entre os quatro "grupos" sociais da sua tribe. 

. ~s "metade~" dos Bororo nao sao, como as dos Kaingang, 
patnhneares, e s1m matrilineares. Nao sao divididas, como entre 
aqueles, cada qual em dois "grupos", mas em sete, que designarei 
com o termo "cla". 

Enquanto entre OS Kaingang, onde a crian~a pertence a "me
tade" do pai, este da o nome ao fil}Jo e a filha, as crian~as da 
tribo matriEnear dos Borofo o nome e dado pelo innao da mae 
ou por outro parente mais velho dela. Diziam-me a respeito disto: 
"Este que da o nome, pensa e pensa e pensa e depois da o nome. 
~ o nome de um parente morto. Cada um s6 tern um nome du
rante a vida inteira. Alguns dias depois do nascimento, este que . 
da o nome levanta os bra~os do menino ou da menina e diz o 
nome. Depois, ele perfura tambem por meio de um osso o labio 
inferior do menino". 

Antonio Tonelli ("II nome dei vivi e dei defunti [aroe] presso 
gl'indi Orari [bororo orientali] del Matto Grosso", Festchrift fur 
P. W. Schmidt, St. Gabriel-Modling, p. 734) relata a comunica~ao 
f eita pelo Bororo Ti ago Marques Aipobureu, dizendo que os na
mes de cada Bororo podem ser quatro, seis e ainda mais. 
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Segundo von den Steinen (op. cit., p. 503), os nomes de
signam animais e plantas. Colbacchini (A tribo dos bororos, p. 
48-49) confirma e acrescenta: 

Os nomes pr6prios ou pessoais derivam de animais ou vegetais ou de 
algum antigo her6i deles; somente aos membros do grupo, a que pertencem 
os individuos, tais nomes se aplicam, de modo que niio s6 as duas dinastias 
("metades" [H. B.] ) dos Tugarege e Cerae tern nomes pr6prios detenninados 
aos seus membros, mas tambem cada grupo tern nomes exclusivamente re
servados aos individuos pr6prios, nao podendo ser aplicados aos de outro 
grupo, ainda que da mesma dinastia e casta. Por exemplo: o grupo dos 
Apiborege da casta dos Tugarege usa destes nomes: Trua cereu, Adugo meri, 
lparegiri, e outros; os Paiwe da mesma casta usam, entre muitos outros, 
estes: Meriri Prado, Cerae Togiu, Meriri cooaa. Nunca, porem, havera pro
miscuidade entre os nomes dos dois grupos; nunca os Apiborege usarao dos 
no.mes dos Paiwe, e vice-versa, ainda que pertenyam a mesma dinastia dos 
Tugarege. 0 mesmo costume rege os Cerae que nunca usariio os nomes 
pr6prios dos Tugarege, nem dos grupos deles. Por exemplo: os Bocodori 
cerae, os Coge cibae cerae, os Aorori tomam os seguintes nomes pr6prios, 
para membros das suas famfl ias: Wororeu, Coge kigadureu, Woro mugureu; 
os Kie tern para o pr6prio uso os seguintes: Toro Pradu, Ukeparabara, Aura
jokfvo. Nunca se dara o caso de uma famflia dos Bocodori dar aos seus 
membros nomes usados pelos Kie. 

Ao ser animal ou vegetal, cujo nome usam, niio atribuem qualquer 
culto ou venera9ao, nem considerayao alguma. Por exemplo: um individuo, 
a quern fosse dado o nome de Piodudo (beija-flor ou colibri), nao profes
sara, por isso, aten9ao especial a este passarinho, nem terao, por isso, qual
quer imunidade os beija-flores. 0 mesmo sucede em rela9ao a outros ani
mais ou vegetais. 

Em geral, a crian~a, nos primeiros anos, e guardada pela mae. 

Vaerting (op. cit., p. 6-9) designou como produto do predo
mfnio feminino o costume conhecido em algumas regioes da anti
ga Europa, Africa e Asia, segundo o qua] a mulher toma a inicia
tiva no amor e no casamento. Observou-se comportamento seme
lhante entre algumas tribos sul-americanas; sejam mencionados, 
por exemplo, os Choroti no Chaco (Briand Nordenskiold: India
nerleben, Leipzig, 1912, p. 86-90). 

Colbacchini (op. cit., p. 55-56) escreve dos Bororo:· 

Em geral, e na maier parte dos casos, e a mulher que precede ao ho
mem no pedido de casamento. A m~a que se sente levada a estimar um 
mayo e que deseja unir-se a ele consults, em particular, a mae, se ainda 
vive, ou a irrnii mais velha. Se tal proposta encontra born acolhimento da 
ma:, e~ta to mar a pa rte ativa na satisf ayao do desejo da filha. Procura, 
entao, 1ndagar, entre as suas companheiras e os parentes do rapaz, se a filha 
seria aceita de born grado como esposa. No caso afirrnativo, a mae com a 
filha preparam alguns guisados que julgam ou sabem ser do gosto do rapaz, 
e a mae da pretendente ou, na falta dela, a irma mais velha, sabendo que 
o rapaz esta em casa, vai ao meio-Oia procura-lo, levando em um cesto de 
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vim~ as i~u.arias preparadas, para, ao. n_iesmo tempo, f azer-lhe a proposta e 
ped1do of1c1al. Entrando em casa, d1r1ge-se ao mayo, que estara sentado 
perto do fo~o trabalhando nas flechas; e lhe dira: - A wogae ; roino (a 
p~ocura-lo vim) - e lhe _ f ara a proposta. Se o jovem quer aceita-la, nada 
dua, mas estendera a mao para receber o presente enviado, que pora ao 
s~u lado. E co~ e~t~ gesto esta ,ac7ito o pedido. Concluido o ajuste, reju
b1lando de alegrta, tra logo levar a ftlha a grata noticia. Tanto a progenitora 
como ~s parentes da n,oiva p6em-se entao a preparar a casa, porque e cos
tum~ que o home~ va ha~1~ar na casa d~ mulher. Prepararao o fogo, a 
est.eua para do:m1r, o rec1p1ente para a agua; depois cozinharao alguma 
co1sa e esperarao. Ao escurecer, o rapaz se recolhera a casa da noiva e 
sem nada dizer, entrara e se colocara ao lado da que desde aquele moment~ 
e a sua esposa. A mae ou a irma iriio a casa do noivo buscar o que the 
pertence: arcos, flechas etc. e levam-lhe tudo, mas nao entregariio, em suas 
maos, mas sim a esposa que recebeta e colocara tudo em ordem, enquanto 
o esposo ficara tranqililo, jun to ao f ogo. Com este cerimonial es ta feito o 
casamento; desde aquele momento habitarao juntos, chamar-se-ao com os 
nomes de It'ore-do, it'ore-duje (minha mulher, meu marido). 

:£ verdade que Colbacchini (op. cit., p. 56) menciona que 
em certos casos o homem ou somente os pais podem ser a parte 
pretendente. 

0 relat6rio de Karl von den Steinen sobre os Bororo orien
tais visitados por ele difere em muita coisa das descri~oes de Col
bacchini. Nao diz palavra alguma da iniciativa da mulher e ob
serva unicamente (op. cit., p. 501): 

Os rapazes tratam a tempo de achar mulher, e a respeito disso ha 
dois costumes em rela9ao ao traje. Os 16bulos das orelhas da maya siio 
perfurados pelo future marido dela (os do rapaz, pelo pai); se ele mesmo 
nao casa com ela, o filho dele casara com ela. Quern coloca um estojo 
peniano num rapaz "aparenta-se" com ele e casa-se com a irma ou tia dele. 

Von den Steinen (op. cit., p. 500) fala ate de roubo de mu
lheres dentro da tribo e menciona que s6 uma parte dos homens 
tinha mulher permanentemente. 

:£ interessante o que este explorador alemao sabe contar das 
mo~as na casa dos homens (op. cit., p. 502) : 

As mayas, em parte, sio trazidas publicamente durante o dia e pintadas 
e adornadas, brincando e gracejando; em parte sao apanhadas tarde, a noite. 
Numa noite vimos como os solteiros, que tinham estado deitados diante do 
ranchao, assaltaram a multidao de mulheres que voltava de uma reuniao 
de pranto. Duas foram aprisionadas depois de uma luta silenciosa, embru
lhadas em cobertores de maneira que ficaram irreconhecf veis, e levadas para 
a casa dos homens. Mas uma das duas era, como vimos na manha seguinte, 
a Maria, rica de experiencias, em cuja resistencia niio pode ter havido inten-
980 muito seria. Ontem nao querias casar-te? perguntei. - Agora ja me 
casei, respondeu tranqiiilamente. Estava deitada com toda a comodidade 

71 



sob um cobertor vermelho ao lado do seu preferido, e ambos quebravam 
nozes de palmeira. Um dia vimos Moguyokuri animar os jovens para en· 
feitar Maria , que na luta mostrou-se tao brava e era agora tao submissa. 
Imediatamente seis moc;os lan9aram-se sobre ela, pintando-a. 

Que, porem, a mo~a levada para a casa dos homens nao fi
gurava la, de maneira alguma, como escrava, sem vontad~ pr6-
pria, e evidente e gra~as a seguinte observa9ao de Karl von den 
Steinen (op. cit., p. 489) : 

Enquanto as mulheres, de ordinario, ficavam afastadas da casa dos 
bomens, raras vezes f altava la um par de enamorados que brincava deitado 
sob um cober tor vermelho comum. Ninguem se importava com isso, a nao 
ser alguns amigos atonnentados por um pouco de ciumes, que atualmente 
tinham sido dcsatendidos pela amante comum e tinham de contcntar-se com 
estar sentados ao lado do par, conversando com ele. 

Tais costumes na casa dos homens nao parecem ter existido 
entre os Bororo, com os quais os missionarios salesianos passa
ram a vida. Pelo menos, Colbacchini jamais se refere a semelhante 
coisa. Tambem nao vi mulher alguma na casa dos homens em 
Tori-paru. 

Tem-se afirmado que o costume segundo o qual um sexo e 
muito mais velho no matrimonio do que o outro indica um pre
dominio do primeiro (Vaerting, op. cit., p. 22 ss.), alegando exem
plos do Egito, da America e da 1ndia. De Indios sul-americanos, 
por exemplo do povo de ca9adores e colecionadores dos Chama
coco no Chaco (Baldus : Indianerstudien, Leipzig, 1931 , p. 58) , 
e dos Mojo, agricultores ja cristianizados pelos jesuitas, no rio 
Mamore, na Bolivia (Richard N. Wegner: Zum Sonnentor durch 
altes lndianerland, Darmstadt, 1931, p. 92) , tomou-se conhecida 
a chamada escola matrimonial, institui~ao segundo a qual adoles
centes casam-se com velhas e anciaos com mo9as novas, repre
sentando os mais velhos, de certa maneira, um papel educativo. 
Nao conhecemos entre OS Bororo regras semelhantes. Sohre as pro
por~oes de idade no matrim.Onio, observadas em 1934 na missao 
de Meruri, veja-se a lista acima reproduzida. Segundo esta lista, 
de 4 casais, os dois conjuges tinham a mesma idade; de 16, o ma
rido tinha mais idade, e de 6 a mulher tinha mais idade. De 7, 
o marido era ate cinco anos mais velho; de 3, era de cinco a dez 
anos mais velho; de 6, era mais de dez anos mais velho. De 3, a 
mulher era ate cinco anos mais velha; de 2, ela era de cinco a dez 
anos mais velha; de 1, ela era mais de dez anos mais velha. 
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Deve-se considerar como conseqtiencia prejudicial da exoga
mia entre os Bororo o fato de que solteiros e viuvos de ambos os 
sexos tern de ficar, muitas vezes, sem poder casar-se por longo 
tempo, ou mesmo para sempre, por falta do correspondente con
sorte da outra "metade" ; isto foi observado tambem por Colbac
chini (op. cit., p. 50) . 

Pode-se julgar a severidade com que a separa~ao das "me
tades" ex6gamas e guardada mesmo depois do Casamento, pelas 
seguintes observa96es de Colbacchini (op. cit., p. 49-50): 

Pelo totemismo deles, e absolutamente proibido aos homens de uma 
dinastia f ala rem, rirem, ou somente repararem, ou olharem as mulheres de 
outra dinastia . ~ isto observado meticulosa e escrupulosamente. Os homens 
de qualquer idade, encontrando-se por acaso no caminbo ou em qualquer 
lugar com uma ou mais mulheres, nao somente deixarao de estar parades, 
nao as olharao, e voltarao mesmo o olhar para o lado oposto, como para 
indicar que querem ate f ugir ao perigo e ocasiao de encontrarem-se os 
olhares. A f al ta a este tradicional preceito e consider ad a gravfssima, e o 
culpado cairia na indigna9ao geral, na censura de todos, pois que e geral
mente julgado mau e imoral qualquer olhar ou sorriso entre pessoas de sexo 
diferente e diversa dinastia. Nunca as mulheres de uma dinastia deixar-se-ao 
ver comendo ou bebendo na presen9a de homens de outra dinastia, e vice
versa. Nao ha, porem, proibi9ao alguma dessas rela96es entre indivfduos da 
mesma dinastia, sejam eles homens ou mulheres. Vendo-se, portanto, um 
homem falar com uma mulher, deve-se logo entender que sao do mesmo 
ramo dinastico, porque em publico, mesmo entre marido e mulher, obser
vam-se as mesmas regras, ainda que nao tao escrupulosamente; sera, porem, 
dificil que o homem fale ou brinde com a pr6pria mulher em publico, que 
a coloque ao seu lado ou que estejam juntos, a nao ser quando saem de 
casa e vao ambos apanhar frutas, tuberculos ou outras coisas na floresta; 
considera-se isto um ato privado. 

A posi9ao do marido, condicionada por esta separa9ao se
vera que o obriga a passar muito tempo na casa dos homens, en
tremostra, junto com a organiza9ao matrilinear e matrilocal, o ma
trimonio como institui9ao socialmente secundaria, ate quase como 
assunto particular. A familia, nao a composta do marido, da mu
lher e dos filhos de ambos, mas a que consiste na mae e em to
dos os parentes consangiilneos dela, forma entre os Bororo a ce
lula primitiva e a base da sociedade. 0 estado de pertencer a fa
milia da mae nao e alterado, pelo Casamento, para 0 homem nem 
-para a mulher. Somente o homem passa a dormir, depois do ~a
samento, na casa da sogra (matrilocal), enquanto a mulher ftca 
a vida inteira na casa da pr6pria mae; melhor dito: o homem, de-
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pois do casamento, tern de tornar maior a casa da sogra por meio 
de uma pe~a anexa, e a mulher, e com is so a f arru1ia 1natema, fie a 
proprietaria desta parte contfgua do edificio. 

Karl von den Steinen observa (op. cit., p. 501): 

A jovem esposa fica com os filhos na casa dos pais. 0 jovem marido 
somente passa a noite nesta casa e mora durante o dia na casa dos ho
mens, se nao esta ca9ando. 0 jovem casal tern um fogo para si, a ay6 com 
os netos esta sentada um pouco a parte. Assim continua ate a morte dos 
av6s. A av6 amamenta, quando a jovem mulher vai com o marido a caya 
ou quando ela procura nozes de palmeira no mato; "elas sempre tern 
leite ain<la, quando as filhas casarn". 

Outros caracterf sticos da chamada f amllia matema fie am evi
dentes pelas seguintes indica~oes do mesmo explorador (op. cit., 
p. 502): 

As mulheres do ranchao (as mo9as na casa dos homens) receberam 
dos seus amantes flechas com pontas compridas de bambu. Cada um en· 
tregou duas, e a mo9a tomou-as, tendo se acocorado, com cara indiferente. 
Quando, uma vez, estive presente, contei 18 de tais flechas de amor para 
uma mo9a. Etas sao entregues ao irmao ou ao irmao da mae. 

0 destine destas flechas da, pois, uma ideia das relac;6es de 
propriedade dentro da f amilia materna. 

Interessante a este respeito e tambem o costume segundo o 
qual, sendo morta uma onc;a, o couro e entregue "ao irmao da 
mulher recem-morta OU ao tio do hoJ)lem recem-morto" ( VOn den 
Steinen, ibidem). :t;: de supor que este tio e um irmao da mae. 

Por fim, um dos indicios mais importantes da famflia mater
na: "Foi sempre como protetor natural da mulher que seu irmao 
se nos apresentou" ( von den Steinen, ibidem). 

Uma conseqtiencia da organiza~ao matrilinear, que ao mes
mo tempo caracteriza a preponderante importancia social da mu
lher, e o fato de ser um cla destinado a extinguir-se logo que fal
tem as mulheres. Tambem Colbacchini (op; cit., p. 50) considera 
este aspecto. 

Em geral, os Bororo sao mon6gamos. Colbacchini (op. cit., 
p. 57) observa: 
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Os poucos casos esporadicos de poligamia que se encontram sao re
provados por todos. Da-se, de ordinario, o caso de poligamia latente quando 
um homem desposa uma mulher que tern uma filha mocinha, ou quando 
se casa com uma mocinha cuja mae, viuva ou sem marido, e ainda m~a. 
Neste caso e facilima a poligamia, ainda que oculta, porque oficialmente 
o homem sera o marido da mae ou da filha e nunca da filha e mae. 

Os Bororo falaram-me de tais cases de bigamia, o que e con
firmado pela seguinte observa~ao de Karl von den Steinen (op. 
cit., p. 501): 

Em Teresa Cristina, aparentemente s6 Moguyokuri (o chefe) vivia em 
poligamia. Suas esposas eram uma mulher de certa idade e a filha do pri
meiro matrimonio dela; ele casou-se com uma viuva que tinha uma filha, 
e quando a mae tornou-se feia e a filha ficou bonita, "casou-se" tambem 
com a filha. 

Von den Steinen (ibidem) acrescenta, porem: "Mas nas al
deias, a poligamia dos mais velhos e geralmente a regra'' . Parece 
supor tal fato, baseando-se somente no relat6rio de Waehneldt so
bre os Bororo no J auru ( citado na mesma pagina) , porque nao 
visitou pessoalmente as aldeias. Se f ossemos inclinados a estabele
cer rela90es entre o fato de existir entre os Bororo em geral a mo
nogamia, e s6 em raros casos a bigamia com mae e filha, e a ins
titui9ao segundo a qual a filha mora toda a vida com a mae, indo 
o marido morar em casa dela e ela ficando proprietaria da casa, 
deveriamos objetar que em semelhantes circunstancias a poliginia 
nao e somente imaginavel, mas tambem em uso, como mostram 
exemplos da Africa. 

Por outro lado, certamente, caso algum entre os povos primi
tives me e conhecido, onde a patrilocalidade e a patrilinearidade 
se unem com a poliandria, enquanto a ultima, em combina~ao com 
a matrilocalidade e a matrilinearidade, nao s6 e possivel, como 
tambem existente, como fiquei sabendo justamente entre os Bo
roro. Os Indios em Meruri, por exemplo Aipobureu, chamado Tia
go Marques pelos missiornirios, me contaram que antigamente acon
tecia de um a mulher energica ter do is maridos se f osse capaz de 
mante-los com o produto da colheita. Diziam que, certamente, tais 
casos tinham sido muito raros. Mais tarde, um caso <lesses me foi 
afinnado em Sangradouro pelo Bororo Kudde, pertencente ao cla 
dos Bokodori, e chamado Mario, pelos brancos. 

75 



Pode-se dizer, em geral, que entre povos primitivos com ins
titui~6es matriJocais e matrilineares, o matrimonio tern regras me
nos fixas do que entre povos com institui~6es patrilocais e patri
lineares. Entre os primeiros, tudo se ajusta de maneira mais facil 
e mais natura]; os sexos se unem numericamente segundo a ne
cessidade e a capacidade, podendo separar-se com menos impe
dimentos, por ficarem as crian~as com a mae. Entre os Bororo, 
a iniciativa do div6rcio pode partir tanto do marido como da 
mulher. 

£ fora de duvida que, eotre OS pOVOS primitiVOS, nao SO OS 

homens, mas tambem as mulheres, sao respeitados pelo outro sexo 
e desejados para o matrimonio segundo a capacidade de trabalhar. 
Ha exce~6es, como entre nos: as vezes, a mulher mais pregui~osa 
tern, gra~as ao seu sex-appeal, o marido mais trabalhador, e um 
ronceiro tern a esposa mais diligente. 

Nao se pode dizer, generalizando, que o sexo que faz o tra
balho mais pesado e economicamente mais valioso tenha posi~ao 
superior OU inferior ao outro. Tambem, muitas vezes nao e possi
vel decidir qual e o trabalho mais pesado ou economicamente o 
mais valioso. Assim, Karl von den Steinen (op. cit., p. 490) fala 
dos Bororo: 

Apesar de toda a cai;a, o alimento vegetal procurado pelas muJheres 
tern maior importancia por ser conseguido com mais regularidade e em 
abundancia. As mulheres buscam as raizes por meio de um pau apontado, 
trepam com grande agilidade as palmeiras, entre as quais o oaui;u e o acuri 
tern a preferencia, recolhem as nozes, cortam na copa a "couve de palmeira", 
procuram as frutas do jatoba e do piqui etc. 

Os trabalhos tipicos dos homens sao, entre os Indios, a ca~a, 
o cortar e lavrar madeira e a constru~ao da casa. Todavia, a res
peito destes trabalhos ha exce~6es: em algumas tribos a mulher 
acompanha o marido na ca~a, atirando mesmo, em certos casos, 
com o arco; em outras, por exemplo entre os Bororo, ela corta 
certas arvores para obter as oozes de palmeiras e o mel ; em mui
tas, ela ajuda na constru~ao da casa. Mas, considerando esta di
visao geral do trabalho, poderiamos, talvez, ser levados a supor, 
a primeira vista, que se desejaria Jivrar dos trabalhos mais pesa-
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dos a mulher que, na maior parte dos Indios, e, em media, menor * 
e tern menos for~a muscular do que o homem, alem de estar im
pedida pela menstrua~ao e pela maternidade. A veriguando mais 
rigorosamente, porem, descobre-se que a nao ser em poucas tri
bos de agricultores, por exemplo, os Tapirape, a mulher tern tra
balhos nao menos pesados do que os do homem, como o de levar 
cargas nas marchas. Entre os Bororo, a mulher e ate capaz de 
Ievar cargas mais pesadas que as do homem, e por isto, nos tra
balhos da colheita, nas missoes, muitas vezes ela ganha mais do 
que este. 

£ erro pensar que entre os Indios exclusivamente a mulher 
se dedique a colheita do alimento vegetal Silvestre e a agricultura. 
Ambos os sexos recolhem todo o comestivel que podem achar, se 
bem que entre os povos de ca~adores as mulheres se ocupem, de 
pref erencia, da colheita de vegetais ( que represent am o alimento 
mais importante e que mais regularmente pode ser obtido), en
quanto os homens se esf or~am para fomecer a came. A agricultu
ra, po rem, entre muitas tribos ( e na maior parte das que visitei), 
e quase exclusivamente trabalho do homem, e a mulher participa, 
por exemplo entre os Tapirape, somente da pr6pria lavoura com o 
pau de cavar, isto e, do trabalho de meter no solo os graos de 
sementes, milho, algodao ou amendoim, mas nao do de revolver 
a terra e plantar tuberculos, como a mandioca e o kara, ou plan
tar bananas etc. 

Por fim, enganamo-nos .quando acreditamos que os trabalhos 
leves como o entran~ar, fiar e tecer estejam, em toda parte, a 
cargo das mulheres. Entre os Bororo e Tereno, o homem fia e 
tece; entre os Karaja e Tapirape, o entranc;ar e trabalho masculino. 

No quadro seguinte demonstro a divisao de trabalho dos se
xos em oito tribos diferentes que visitei. Um ponto de interroga
c;ao indica que 0 trabalho e feito OU foi feito antigamente na tribo 
em questao, mas que nao fiquei sabendo a que sexo era atribuldo. 
Os sinais nas colunas dos Kain gang ref erem-se aos Kain gang ho
diemos, de Palmas; alguns trabalhos al designados por meio de 
um sinal de menos, como nao existentes, estavam, sem duvida, an
tigamente, em uso. 

• Como contra5te sejam indicadas as segulntes trlbos descrltas por Barbosa Ro
drigues (v. E. Roquette·Plnto, Rond6nia, 3.• ed., Sio Paulo, 1935, p. 196): •rembes -
Estatura mascullna, em geral, menor que a femlnlna. Mulheres altas e magras; homlltns 
balxos e gordos. Mundurucus - Sio musculosos. Homens mals balxos que as mu e
res relatlvamente. Mulheres de biacromlal relattvamente mals largo. ArMdr~~ - ~s 
dh~ensOes do tlpo mascullno sio menores, em rela9io ls das mulheres. u eres e 
quadrll estrelto e blacromlal largo•. 
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construc;ao da casa . . . . . . . . . . . . . . .. - .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . + - + + + + 
cortar madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . + + + + + + 
buscar lenha . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . - - - - + + 
cortar ou incisar as arvores para extrac;ao do mel . .... . .. ... .. - - + - - + 
cortar as palmeiras para lograr as frutas - - - - - -.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
ca9ar . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . + + + + + + 
recolher 0 alimento vegetal silvestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + 
recolher os pequenos animais . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + + + + + + 
recolher 0 mel . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . + + + + + + 
pescar com a rede . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . + - - - - + 
pescar com o arco e a flecha . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + 
pescar envenenando 

, 
+ ? + a agua .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . - - -

cozer . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . - - - - - -
moquear no borralho os pequenos animais e os peixes . . . . . . . . . + + + + + + 
moquear sobre 0 moquem os grandes . . 

+ + + + an1ma1s . . . . . . . . . . . . . . . - -
trazer 

, 
agua . . .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -

levar a carga nas marchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - + - + + 
carregar OS filhos pequenos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
carregar os filhos grandes nas marchas - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pintRr 0 rosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + - - + 
pin tar 0 corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + - - + 
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tatuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - + 
perf urar o labio inferior do menino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + ? - - - + 
perfurar o 16bulo da orelha do menino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + - ? - + 
perf urar o l6bulo da ore Iha da menina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + - - ? - + 
f abricac;ao do estojo peniano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + - - - - -
fabrica9ao do traje da mulher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - ? . ? -
f nbricac;ao da corda feita de cabelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + - - - - -
fabricac;ao de cord as gross as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + - + ? + 
fabricai;ao de cord as fin as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + - + ? + 
fabrica9ao de trabalhos enodados . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . + - - - - + 
entran9ar (cestos etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - + + + 
entranc;ar a bolsa de ca9a de uma folha de palrneira . . . . . . . . . . . + - - - - -

fiar e tecer ou fazer croche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + - - - + -
fabrica9ao dos instrumentos para 0 fiar e 0 tecer . . . . . . . . . . + - - - + + 
elaborac;ao de madeira . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . + + + + + + 
cultivo de cabac;as ? + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - + ? + 
elaborac;ao de caba9as . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + - + ? + 
elaborac;ao de ossos. unhas. dentes. mariscos, pedras OU meta is + + + + + + 
fabrica~ao de enfeites de plumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + - - ? + + 
f abricac;ao de vasos de barro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ? - - -
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Quanto, entre os Bororo, a vida sexual esta em relac;ao com 
a posic;ao social dos sexos, demonstrou-me a seguinte declarac;ao 
do Tiago Aipobureu, em Meruri. Tendo perguntado de que jeito 
os sexos se colocam para fazer o coito, dizia-me que o homem e 
a mulher sempre se deitam de lado, a saber, um frente ao outro. 
Depois me perguntou como os brancos costumavam comportar-se, 
e contei-lhe que, pelo que sabia destas coisas, entre n6s o homem 
se deita sobre a mulher, mas as vezes acontece o contrario. 0 
inteligente indio ficou visivelmente revoltado. "Que desaforo con
tra aquele que esta embaixo!" exclamou. Olhei-o admirado, e ele 
acrescentou uma explicac;ao que ate hoje nao compreendi: "Os 
Bororo dizem que o homem e a mulher tern de deitar-se um ao 
lado do outro, porque um dia morrern e en tao estao reunidos". 

AtHio, meu fiel companheiro de viagem, Bororo de Sangra
douro, mais tarde reafirmou as declarac;oes de Tiago Aipobureu e 
acrescentou: "O pai diz ao filho e a mae a filha o que a gente 
tern de fazer no coito". Quando ouve que posic;ao e ocupada pe
los brancos, espanta-se primeiro e com branda indignac;ao: "Mas 
que peso!" 

De Naliki, velho chefe Tereno, recebi a respeito da sua tribo 
a seguinte declarac;ao: "Quando vao casar-se, o futuro marido ou
ve do pai, e a futura esposa da rnae, que a gente, no coito, deita-se 
de lado, a saber, um em frente do outro. 'Primeiramente deveis 
fazer assim, porque desde o comec;o da tribo foi feito assim; de
pois podeis fazer a vontade'." Os Tereno tambem acreditam que 
os esposos, depois da morte, encontram-se de novo, ficando juntos, 
en tao. 

Quanto pude ficar sabendo, entre os Guayakl, no coito, tam
bem ambos os sexos deitam-se de lado, mas nao um em frente do 
outro, e sim o homem atras da mulher. Explicaram que, deste 
modo, dependia da vontade da mulher introduzir ou nao o penis 
na vagina, mas que em todos os casos ficaria para ambos uma 
possibilidade de prazer. Seria posslvel, desta maneira, ter prazer 
com moc;as ainda impuberes sem que estas ficassem prejudicadas. 

Entre os Chamacoco, Kaskiha, Kaingang, Karaja e Tapirape, 
a mulher, no coito, deita-se de costas e o homem em cima delas. 

Mas que esta posic;ao, tambem em outros continentes, nem 
sempre e ou foi considerada como normal, fica demonstrado pe
los seguintes exemplos: segundo um mito dos Yoruba na Africa, 
Obatalla, o deus do ceu, e Odudua, a deusa da terra, tinham em 
comum sete aneis. "Quando de noite se ajuntaram, se enfeitaram 
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com estes aneis, a saber, sempre o que estava deitado por cima 
usava os primeiros quatro aneis, e o que estava deitado embaixo 
usava OS restantes tres aneis" (Leo Frobenius: Vom Kulturreich 
des Festlandes, Berlim, 1923, p. 112). Segundo um conto antigo 
sirio-judaico, Adao e Eva disputaram no paraiso qual dos dois, na 
c6pula, tinha de deitar-se por baixo e qual por cima (Frobenius, 
ibidem). 

Ate que ponto a posic;ao socialmente inferior da mulher na 
nossa civilizac;ao se manifesta na vida sexual, demonstram as ex
pressoes: "possuir" ou "usar" ou "desonrar" uma mulher. Nossa 
moral coletiva nao tolera que a mulher use tais expressoes a respei
to do homem. Ela nao pode "possul-lo", mas deve "pertencer
lhe"; nao pode "usa-lo'', mas "entregar-se", e nunca pode "de
sonra-lo", porque deve seduzi-lo, de tal maneira que ele se consi
dere como sedutor. 

Entre os nossos fndios, em vao buscaremos uma mentalidade 
que estabele~a semelhantes diferen~as violentas entre os sexos. Isto 
nao fica contradito pelo que Koslowsky (op. cit., p. 384) relata 
dos Bororo ocidentais: 

Cuando se preparan para la caza (da onya [H.B.] ) empiezan por obser
var ciertas ceremonias, que consisten principalmente en no dormir con su 
mujer cuatro di as antes de salir a la caza del f elino; en este intervalo co
mienza por pintarse la cara con urucu, prepara sus flechas al calor del fuego 
para endurecer las fibras de la tacuara. En ninguna circunstancia le es per
mitido a la mujer tocar la punta de las flechas, pues el indio cree que con 
su contacto pierden su fuerza de penetraci6n y que la atraerian desgracias. 

Quando o homem evita as rela9oes com a mulher, supondo 
que o debilitam flsica e mentalmente para o exerc(cio de certos 
oflcios de seu sexo, e quando, gra~as a um rac1oclnio por analogia, 
e levado a suposi~ao de que a mulher seria capaz, por meio de 
seu contato, de tirar-lhe a forc;a das armas, nao prova, desta for
ma, que se sente superior ao outro sexo ou desdenha-o Tais 
costumes encontram-se entre muitos povos de diferentes conti
nentes. 

Tiago Aipobureu em Meruri dizia-me: "Antigamente, os ho
mens arrancavam as mandibulas da on~a, mas hoje copulam tanto 
que nao poden1 mais fazer isto. A copula ataca muito o sangue, 
por isso o homem e mais forte quando copula raras vezes. Anti
gamente tin ha relac;oes sexuais s6 uma ou ·du as vezes por mes, 
hoje tem-nas de uma a duas vezes por semana. E antigamente, a 
mulher, apesar das poucas relac;oes, estava contente com o homem, 
de medo de perde-Io". 
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Parece, porem, que em certa opos1c;ao esta a indicac;ao do 
mesmo Tiago Aipobureu, segundo a qual antigamente os homens 
consumiam como afrodisiaco o breu do jatoba (Hymenaea sp.). 
"Hoje a gente come este breu s6 raras vezes; nao e mais necessario 
porque agora a gente sempre esta com vontade de copular." -
Nao sera provocada esta mudanc;a pela maneira de viver e ali
mentar-se, dos Bororo, que a noss~ ~ivilizac;ao tanto alterou? 

Dizem que a unica forma cie caricia sexual conhecida pelos 
Bororo e fazer c6cegas um no outro, especialmente nos sovacos e 
nas part es pudendas, coisa que n~nca se manif es ta publicamente. 

A homossexualidade e o onanismo sao desconhecidos entre os 
Bororo, como entre a maior parte das tribos de indios visitadas 
por m1m. 

Na lenda do Ke-Marugodu (v. as paginas 99, 101 e 104 do 
presente livro), Adugoedu, o jaguar, recomenda a sua mulher que 
nao ria e nao brinque com os outros homens. Quando ela, apesar 
disso, e levada a rir por Ke-Marugodu, o lagarto, cai morta no 
mesmo instante. Referindo a separac;ao dos sexos das "metades" 
ex6gamas ja ficamos sabendo "que e geralmente julgado mau e 
imoral qualquer olhar ou sorriso entre pessoas de sexo diferente 
e 'metade' diversa". lndubitavelmente, os ciumes sao um dos mo
tives deste costume e da passagem citada da lenda do Ke-Ma
rugodu. 

Entre os Bororo, ambos os sexos mostram ciumes. Nao raras 
vezes os ciumes das mulheres levam-nas a verdadeiros duelos. 

Conhecemos o duelo das mulheres dos Chamacoco (Baldus: 
Indianerstudien, p. 62). Karl von den Steinen (op cit., p. 454) 
descreve o das Bororo da maneira seguinte: 

Quando a contends no interior da cabana atingia o ponto culminante, 
era conclufda por uma especie de luta. Safam correndo para a pra9a; Xan
tippe parecia ser a imparcial. Falando e gesticulando vivamente, ela colocou 
tres mulheres de um lado e Maria, sozinha em frente delas. Uma das tres 
adiant.ou-se com grande pulo, e Maria f oi ao encontro dela. Agarraram-se 
pela cintura, e uma luta feroz com~ou. E dentro de poucos segundos for
mavam o centro de um grosso novelo de curiosos e combatentes. novelo que 
se revolveu no meio e conjuntamente de uma massa maior e mais solta ao 
longo das casas. Era um louco empurrar e apertar, os homens rindo, pu
lando, fora de si de prazer, as mulheres uivando a mais nio poder, enquanto 
as duas adversarias se seguravam finnemente abra9adas e agarradas pelos 
cabelos. Finalmente, foram separadas l for9a. 

Entre os Bororo visitados por mini, as mulheres, para o due
lo, atam pedac;os oblongos da pele armada de espinhas do rabo da 
raia de agua doce no Iado interior das articula~OeS dianteiras dos 
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dedos. Os homens f azem a mesma coisa, e tratam de arranhar 0 
adversario, batendo-o e abra9ando-o. Alem disso, os homens atam 
algumas peles inteiras do rabo da raia nas barrigas da perna e Ian
c;am-na por entre as parte superiores das coxas do inimigo. Tanto 
nas miss0es como em Tori-paru, pude adquirir estas teniveis ar
mas. Nao somente por este meio, mas com as unhas apootadas es
pecialmente para este fim, as . mulheres arranham a cara e o corpo 
da antagonista. Duelando, dao muitos gritos agudos, enquanto os 
homens pelejam silenciosamente, e s6 quando a onc;a e 0 adversa
rio e que tratam de irrita-Ia por meio de gritaria. 

As mulheres Boror? nao brigam apenas por causa de ch1mes, 
mas quando os seus fdhos f azem al gum mal um ao outro ou 
quando elas mesmas se enfurecem por causa de qualquer mexerico. 
Depressa tornam-se amigas, para poder contar hist6rias escanda
losas das outras. Dest a f orma, procuram conhecer os segredos da 
nova amiga, mexericando depois sobre ela, da mesma maneira que 
sobre as outras. Tambem os homens sao mestres na mentira e na 
calunia. E como se da com todos os mexeriqueiros do mundo, os 
Bororo, homem e mulher, sao supersenslveis, e facilmente se ir
ritam quando alguem acha o que dizer deles. 

Ambos os sexos nao guardam severamente a fidelidade con
jugal. A respeito, o diretor da missao de Meruri contou-me: "An
tigamente separavam-se quando o matrimonio nao ia bem; hoje po
rem, Sendo OS matrimonios cristaos e, por isso, indissoluveis, O 
marido espanca a mulher". Como fiquei sabendo, as vezes estas 
sovas vao ate o homicldio. Diz-se que ja antigamente, se bem que 
de raro em raro, acontecia de o homem matar a mulher e que, por 
outro lado, os parentes da mulher o liquidavam com algum ve
neno vegetal. 

Se os padres salesianos afirmam que a posic;ao da mulher an
tigamente teria sido pior do que a de hoje, e que agora nas mis
s0es a Bororo estaria igualada ao homem, esta opiniao corresponde 
a sua mentalidade europeia, convencida da necessidade natural do 
predominio do homem, que tern por mais digna de compaixao a 
mulher abandonada do que a espancada. No mesmo estado do 
espfrito, o homem e "senhor em casa"; e os ap6stolos em Meruri 
e Sangradouro contam com satisfac;ao que agora mudaram, para o 
sentido cristao, os costumes dos Bororo, segundo os quais a mulher 
manda em casa. 

Mas ha alguma coisa que nao muda para o sentido cristao e 
nao SC deixa oprimir para sempre por doutrinas boas OU mas: e 
o carater inato do individuo, que consiste na for~a da vontade, na 
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singularidade da sua sexualidade, em suma, na composic;ao especial 
de todas as suas disposic;oes naturais, nao adquiridas durante a 
vida mas ja nascidas com ele, composic;ao pela qual unicamente 
0 individuo e in di vi duo e· continua indivlduo, isto e, distingue-se de 
todos os outros indivlduos Se bem que a posic;ao social dos sexos 
dentro de um povo apresente, vista de fora, a forma de matri~onio, 
e que parec;a determinar ou, pelo menos, procure determ1nar a 
relac;ao dos sexos tambem no matrimonio, cada qual recebe a sua 
pr6pria e verdadeira configurac;ao, isto e, o seu conteudo, interior
mente, dados os caracteres dos indivfduos que por ele se unem. 
Naturalmente, os caracteres pouco pronunciados sao reprimidos pe
las normas da sociedade, no matrimonio, pois este e uma formac;ao 
que esta no limite entre o ser social e individual. Quantos homens 
ha entre nos que gostariam de ser dominados pela mulher, e re
presentam o papel do inexoravel senhor e do~o,. e!11 ve~ de pro~u
zir a forc;a necessaria para veneer, com sua 1nd1v1duahdade, a m
fluencia das conven<;oes criadas pelo predominio do sexo masculino! 

As diferenc;as do carater dos indivlduos nao sao menores 
numa aldeia de Indios do que numa de nossas aldeias; e tambem 
Ja os caracteres muito pronunciados abrem o caminho, no matri
monio, atraves das regras sociais. Entre os Guat6 - que Couto 
de Magalhaes (0 selvagem, 3.a ed., Sao Paulo, 1935, p. 148) 
chama "um tipo exagerado dos direitos do homem sobre a mu
lher" - Julio Koslowsky ( "Tres semanas entre los indios Gua
t6s", Revista del Museo de La Plata, VI, La Plata, 1895, p. 232) 
encontrou um homem do qual, depois de ter elogiado a sua ex
traordinaria inteligencia, menciona: "Lo unico que tuve que de
saprobar · fue la completa sumisi6n que demonstraba hacia su 
mujer". 

Tais exemplos encontram-se em cada tribo de Indios. Entre 
os Tapirape, vi homens que mandavam e maltratavam a mulher, 
e outros que fugiam da cabana com suas plumas quando . a esposa 
enfurecida ameac;ava atirar tais enfeites ao fogo. Entre os Karaja 
ha homens que, no momento de raiva, espancam a mulher terrivel
mente, e que, apesar disto, em todos os assuntos importantes se 
lhe submetem incondicionalmente. Karl von den Steinen diz, se 
bem que generalizando, dos Indios da regiao do Xingu (op. cit., 
p. 332): 

0 homem deixou a mulher levar mais carga do que ele, mandou-a ficar 
afastada da casa das flautas, na qua! os homens se aconselhavam, fumavam . 
realizavam fest as, e on de os homens for am hospedados, ele f oi senhor e 
do no de la - e fez '? que ela queria. 
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Um dia, um velho irmao leigo, em Sangradouro, que tinha 
passado toda a vida com os Bororo, me explicou de uma maneira 
ingenua a conduta desta tribo em tais conjunturas: "Geralmente 
e o homem que manda; mas quando um deles 6 muito born para 
a mulher, 6 esta que manda." 

Querendo averiguar a importancia do adomo na situa~ao dos 
sexos, temos ·de perguntar, primeiramente, quando serve para apre
goar o indivlduo adomado ao outro ou ao pr6prio sexo, e quando 
para mostra-lo superior ao outro ou ao pr6prio sexo. Mas antes 
de tentar obter resposta a tais perguntas, e necessario distinguir 
entre o adomo condicionado pela sociedade e aquele originario do 
indivfduo. 

Entre os Bororo, podemos designar como "adomo social" o 
enfeitar com os ado mos pr6prios dos dif erentes cl as e com o 
adomo de plumas relacionado a fins coletivo-religiosos. A grande 
coroa de plumas de arara, chamada pariko, o adomo do peito, 
que consiste em unhas do tatu-canastra, e todas as varias especies 
de pendentes do labio competem ao sexo masculino. Os 16bulos 
das orelhas, porem, sao perfurados em ambos os sexos, com o 
fim de adoma-los, a saber, como Karl von den Steinen (op. cit., 
p. 4 7 4) menciona, entre os rapazes pelo pai, logo que eles tern 
oito a dez anos e comec;am a provar seriamente a habilidade de 
cac;ador, e entre as meninas (K. von den Steinen, op. cit., p. 501), 
como ja vimos, como especie de sinal de uma promessa em casa
mento, pelo futuro marido*. 

• Representemos, aqul, os brlncos de metal. Colbacchlnl (! bororos ortentall, p. 
100) repreaenta um homem com este brlnco na orelha. Os Bororo me asseguraram que 
certos ells uaavam e usam este adomo de orelha felto de conchaa, mas outros o fabrlca· 
vam de um metal que a trlbo possufa antlgamente. Dlzem que era o ouro, notfcla nio 
multo dlffcll de aceltar porque os Bororo ocupavam reglOe1 nas qual1 hoje alnda o ouro 
aparece freqilentemente. Atuatmente, os brlncos aqul reproduzldos em tamanho natural 
slo fabricados do metal de cartuchos. Cha.mam·se merlrl·klsa·rlu e sio flrmados por 
melo de um flo de arame anular no buraco fur ado em ambos os 16bulos das orelhas, 
de manelra que o lndlvfduo usa um par. 0 representado na flgura 1, que tern um 
dente em clma e um em balxo, ~ pr6prfo do ell dos Arola; ~ usado por M4rlo Bokodori 
Kudde, flgurado na estampa 21 , alnda que este homem nio perten~a ao dlto cli. Mas 
tlnha matado uma onya e dado o cad4ver aos Aroia, Uvrando, asslm, do encamar-se 
nessa fera um rec~m-defunto do ell. Recebeu entio, como ~ costume em tat caso. 
preaentea de honra dos Aroia, especlalmente o arco pomposamente adomado de plumas, 
e a Ileen? para fabrlcar e usar •sem medo e vergonha" todos os adomos com que o 
ell detes se dlstlngue dos outros. Pode-se adqulrlr esta Ucenya de quatquer cli desde 
quc se the entregue uma OD? morta, livrando, destc modo, um dos seus defuntos da 
encamayio neste fellno. DeseJo observar alnda quc a muther de M4rio Bokodori Kudde 
(estampas 19 e 20) era uma Arola e, por lsto, possufa brlncos lguals aos do marldo. 
o mesmo homem me dlase que, antlgamente, esses brlncos cram usados de modo In
verso, quer dlzer, com as pontas. para clma. 

O brlnco sem dente, representado na flgura 2, pcrtence ao cli dos Paf-we; o com 
um dente, na flgura 3, ~ do cli dos Dyakome(r)koadda. 
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Podemos considerar por "adornar individual" entre os Bo
roro o uso das cordas transversais do peito e das estreitas fitas 
tecidas dos bra~os. Ambos os sexos, adultos e crian~as, costumam 
usa-las ocasionalmente para, segundo me foi assegurado, def en
der-se das doen~as. 

Parece que o adorno de peito, feito de dentes de animais, 
serve para o mesmo fim. Karl von den Steinen (op. cit., p. 4 79) 
escreveu a respeito: "S6 rarissimas vezes acontece que tambem 
mulheres recebam estes adornos, o que, provavelmente, resulta da 
mudan~a pela coloniza~ao·, porque se conta que, nos outros Bo
roro, e com urn s6 os homens adomarem-se." Vi esse enfeite tan to 
nas mulheres e crian~as como nos homens. 

Tambem, nem entre os Bororo nem entre outras tribos de 
Indios e "comum" que somente OS homens se adornem. Justamente 
Karl von den Steinen refere (op. cit., p. 476 e 502) que as mo
~as na casa dos homens sao pintadas e adornadas com o maior 
cuidado. E Colbacchini (op. cit., p. 15) diz: "Homens e mulhe
res enfeitam a cabe~a com plumas e penas". ~ verdade que estes 
casos sao exemplos do "adomo individual" e nao do "adomo so
cial". Na maior parte das tribos de indios encontramos um par de 
namorados que se adomam reciprocamente, em especial por meio 
de pintura; nota-se tambem que os pais adomam os filhos de am
bos os sexos. Entre os Tapirape, a iguala~ao do "adomo indivi-

Fig. 1 

Fig. J 

Fig. 2 

J! provAvel que a forma destes brlncos tenha sldo tomada do adomo de pelto 
felto das unhas do tatu-canastra (Prlodontes glganteus), chamado bolcodorl lnoge (bolco
dorl: tatu·canaatra; lnoge: unha), e represcntado v'rlas vezes por Colbacchlnl (I bororos 
orlentali , p. SO) e por Karl von den Stelnen (op. cit.). 

VI em Sangradouro um Bororo fabrlcar tarnbml um adomo de pelto na forma e 
com o tamanho do bokcdorl lno1e, mas de fo~ha de lata. 

Nio pude averlauar se esaa forma tem qualquer rel~ com a lua. 
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dual" vai ao -ponto de homem e mulher, em muitos casais, traze
rem, altemadamente, os mesmos colares de contas no pesco~o. 

Mas o adomo da India nao e, sempre e por toda parte, limi
tado ao "adomo individual". Em muitas tribos, a mo~a, no fim 
da primeira menstrua~ao, e adomada solenemente. Entre OS Tapi
rape, as mulheres renovam depois da menstrua~ao a pintura do 
corpo, tipica do sexo feminino. Entre os Bororo, as mulheres usam 
brincos que valem por distintivos de cla. Tudo isto e "adomo 
social". 

Considerando o adomo dos Bororo em conjunto, verificamos 
que a maior parte do "adomo social" compete ao homem, en
quanto que ambos os sexos se dedicam, em propor~oes iguais, ao 
"ado mo individual". Parece, porem, que a pergunta a respeito de 
quando o adomo serve para apregoar o individuo adomado, ao 
outro, ou ao pr6prio sexo, ou mostra-lo superior ao outro ou ao 
pr6prio sexo, s6 pode ser respondida em face deste ou daquele 
caso particular. Assim, a resposta s6 tern valor individual-psico16-
gico e nao valor geral, quanto a significa~ao do adomo para a 
posi~ao dos sexos. 

Karl von den Steinen (op. cit., p. 497) escreve que entre os 
indios "e pr6prio da mulher chorar e 'tremer' sempre, quando ani
mais. inimigos ou apenas saltos de agua amea~am, e necessitar 
sempre de prot~o". 

Verifiquei em minhas experiencias que isto e verdade, em 
geral, e quando se observa que a mulher, na raiva e no medo, da 
gritos agudos ou gemidos, enquanto o homem quase sempre se 
esfor~a por conservar, em qualquer caso, mais dignidade tranqiii
la, inclinamo-nos a ver neste comportamento uma superioridade 
do homem. E mesmo sendo a causa do comportamento da mulher 
apenas a inten~ao de "veneer por meio de fraqueza" nas rela~oes 
dos sexos, parece-nos um indicio de inferioridade social. 

Na maior parte das tribos indigenas os homens querem ate 
que as mulheres mostrem medo, e certas dan~as sao realizadas 
para estc fim. Segundo Wilhelm Koppers (Unter Feuerlandindia
nern, Stuttgart, 1924), os indios na Terra do Fogo contam que, 
em tempos antigos, eram completamente dominados pelas mulhe
res porque tinham-se reunido em ligas secretas e realizavam ritos 
gra~as aos quais mantinham os homens em medo permanente. 
Mas um dia os homens descobriram o embuste e fizeram o mes-
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mo com as mulheres; e desde aquele tempo estas sao atemoriza
das por meio de praticas de feiticaria e dancas. N as dan~as dos 
onilpesi!" dos Chamacoco no Chaco (Baldus, lndianerstudien, 
p. 94), os homens, por meio dos seus trejeitos misteriosos e ame
drontadores, 0 que querem e protestar contra 0 poder das mu
lheres. 

Von den Steinen (op. cit., p. 494) diz, sobre a dan~a do 
couro da on~a dos Bororo, que foi observada recentemente ainda 
entre os chamados Bororo da Campanha, que pertencem aos Bo
roro ocidentais, por Vincent M. Petrullo ("Primitive peoples of 
Mato Grosso. An account of archaeological and ethnological field 
work at the headwaters of the Paraguay and Xingu Rivers in Mato 
Grosso, Brazil, during 1931 ", The Museum Journal, v. XXIII, n. 2, 
Filadelfia, 1932, p. 120 ss.) : "O ~edo das mulheres era a pointe 
da dan~a". 

Se parece que a causa de os homens intimidarem as mulhe
res por meio de certos misterios e, muitas vezes, a inten~ao de se 
sustentar contra o sexo feminino, o que nao prova de modo algum 
que estejam perfeitamente convencidos da sua pr6pria superiorida
de, por outro lado, um sentimento que os inquieta, nao por causa 
de si mesmos, mas por causa das mulheres, pode leva-los a tais 
praticas. Este ultimo motivo da-se, por exemplo, segundo Karl 
von den Steinen (op. cit., p. 498), nas festas funerais dos Bororo. 
Escreve a este respeito (op. cit., p. 497) : 

A ideia fundamental de todas estas solenidades e o medo de que o 
morto voltasse para levar os vivos. Exclui-se timidamente o sexo fraco das 
cerimC>nias que sao realizadas .com o fim de defender-se desta possibilidade. 
As mulheres vao ao mato ou escondem-se nas casas. 0 sinal para elas e 
dado por certo instrumento sonoro (especie de "berra-boi ", em alemao 
Schwirrholz) cujo som particular tern sentido acautelante ou atemorizador. 
Se elas estivessem presentes, expor-se-iam a morrer. Ate aqui tudo e l6gico 
e .,atural. Mas, ha mais: deste costume formou-se a cren~a de que apenas 
a vista desse instrumento ja constitui perigo para as mulheres: morreriam 
se o yissem. 

Como Tiago Aipobureu me contou, hoje ainda existe o cos
tume de as mulheres prepararem, para as festas funerarias, a co
mida que e levada pelos rapazes a casa dos homens, completa
mente fechada, e la consumida pelos presentes. Segundo a tradi
~ao da tribo, tambem o morto participa do banquete. Mas o sin
cero Tiago Aipobureu ajuntou: "As mulheres sabem, porem, o que 
Ia acontece em realidade, se bem que finjam nao saber. Sempre ha 
homens que lhes contam tudo". 
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Ambos os sexos dos Bororo tomam parte da maioria dos can
tos e dan~as; e verdade, entretanto, que nestas ocasioes o sexo 
feminino sempre tern papel secundario. Segundo Karl von den 
Steinen (op. cit., p. 491 ) , homens e mulheres embriagam-se in
distintamente com o vinho tirado do acuri. 

A posi~ao dos sexos evidencia-se ainda por ocasiao da morte. 
Como entre quase todas as tribos do oriente da America do Sul, 
entre os Bororo os parentes mais chegados do defunto ou da de
funta, especialmente o viuvo ou a viuva, cortam o cabelo. 

As seguintes passagens do relat6rio de Karl von den Steinen 
sao caracteristicas do comportamento de um viuvo (op. cit.; 
p. 505): 

Coqueiro, na sua cabana, deu cortes nos bra~os e pernas, que se co
briram com crostas de sangue coalhado; e de tarde realizou-se a solene des
trui~ao dos hens da defunta, melhor dito, dos hens de sua familia, que 
tinha morado na mesma cabana que ela. Depois disso (op. cit., p. 508): 
Coqueiro chegou com uma crian~a na mao. Sentou-se silenciosamente ao 
lado, solu~ou e chorou. Nao tinha adorno algum alem da corda preta ao 
redor do corpo, que ele tinha fiado e entrelac;.ado do cabelo da sua mulher. 
Suas faces estavam molhadas de lagrimas; comprimiu os olhos como se o 
choro fosse doloroso. E por fim (op. cit., p. 510): Coqueiro ficou sem nada. 
Os amigos f abricaram arco e flechas, presenteando-o com el es. 

Se bem que possamos afirmar que por este comportamento 
se man if es ta o medo do fenomeno enigmatico da mo rte, parece 
que o viuvo Coqueiro mostrou uma verdadeira dor de marido amo
roso, provando como estimava a mulher. 

Quan do f alei da vida sexual ja ref eri que, segundo a cren~a 
dos Bororo, os casais reunem-se de novo depois da morte. J;:. pre
ciso acrescentar que, entao, s6 se reunem depois de ter-se tornado 
araras ou outros animais, correspondentes a sua cren9a na trans
migra9ao das almas. Se um homem teve duas mulheres, reune-se 
com ambas, depois da morte. Se foi casado varias vezes, reune-se 
com a mulher ou com as mulheres do seu ultimo cons6rcio. A 
viuva que casa outra vez reune-se com o ultimo marido. Aparen
temente, a reuniao depois da morte realiza-se, por conseguinte, 
sempre segundo 0 desejo do coruuge sobrevivente. 0 filho reu
ne-se aos pais, contando-lhes tudo o que aconteceu desde a morte 
deles. 

Sohre a vida da viuva, Colbacchini (op. cit., p. 5 8) escreve: 

As viuvas sao verdadeiramente livres e gozam da mesma posi9ao de 
antes. A viuvez nao imp6e honras nem deveres. Podem casar-se novamente; 
niio ha tambem da parte das mulheres aversao a se .casarem com viuvos. 
Morto o marido, fica a viuva em companhia dos parentes dela. 
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Os Bororo das m1ssoes me asseguraram que entre eles nao 
existem nem jamais existiram bari femininas (medicas-feiticeiras) 
e sim velhas curandeiras. Dissera:m-me que aquele que sabia can
tar melhor, com a voz mais alta e por mais tempo, e que possuia 
outras aptidoes, era eleito para bari. Mas os habitantes da aldeia 
Tori-paru me disseram que o bari nao era eleito, mas que o de
monio bope entra em qualquer um dos seus, e este, entao, fica 
bari. Ninguem sabe, com antecedencia, quern se toma bari. Duas 
pessoas podem tomar-se bari ao mesmo tempo, tanto homens 
como mulheres. 

Medicas-feiticeiras sao rarissimas entre os povos primitivos 
da America do Sul. Os Tapirape tinham um pantche feminino e 
mataram-no como suposto causador de desgra~as. 

Em outro lugar (Herbert Baldus: "Die Allmutter in der My
thologie zweier stidamerikanischer Indianerstamme", Archiv fur 
Religionswissenschaf t, XXIX, Leipzig, 1932, trad. francesa pelo 
Dr. A. Metraux, na R evista del lnstituto de Etnologia, II, Tu
cuman, 1932), tentei demonstrar como as organiza~oes sociais 
entre tribos de Indios sul-americanos se refletem em sua mitologia. 
Entre os Bororo encontramos dois "mitos de origem" ( Ursprungs
mythen), cujos ele1nentos sao muito espalhados neste continente. 
Uma mo~a da tribo casa-se com o jaguar. Ela morre, e do seu 
corpo tiram-se gemeos que se mostram, mais tarde, como os her6is 
civilizadores e os antepassados da tribo. Neste mito, por conse
guinte, aparece a figura de uma "mae primaria" ( Urmutter, Bal
dus, op. cit.) como a encontramos, na maior parte dos casos, entre 
povos de organiza~ao matrilocal e, muitas vezes, matrilinear. £ 
verdade que ela existe hoje, as vezes, de par com a orga
niza~ao patrilocal e patrilinear, mas, a respeito, temos de conside
rar primeiramente que muitos mitos fazem grandes migra~0es e 
sao, muitas vezes, com a maior facilidade, incorporados a mitolo
gia de uma tribo, e, em segundo Ingar, que as formas sociais nao 
sao fixas, mas mudam, freqi.ientemente, mais depressa do que a 
mitologia que as reflete. 

Em outro mito dos Bororo, o homem sobrevivente, depois 
da grande enchente que destruiu tudo, povoava novamente a terra 
por meio do casamento com uma veada. Por isso, hoje em geral 
se evita comer came de veado. Os Bororo creem que adoeceriam 
se a comessem. S6 em rarissimos casos, a magia de um bari espe
cialmente poderoso e capaz de tomar comestivel esta came. 
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Os Bororo me contaram: "Havia um homem que mandou os 
homens, e uma mulher que mandou as mulheres". 0 homem era 
Baitogogo, o primeiro e maior chefe, e que tern na mitologia papel 
importante como civilizador. Esta reparti~ao mitica do mando en
tre um homem e uma mulher prova uma completa iguala~ao social 
dos sexos. 

Em resumo, pode-se dizer, sobre a posi~ao social da mulher 
entre os Bororo orientais: e verdade que o sexo feminino e consi
derado muito diferente do masculino, mas em geral nao e conside
rado nem inferior nem superior a ele. 

' 
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0 PROFESSOR TIAGO MARQUES 
E 0 CA~ADOR AIPOBUREU 

A REACAO DE UM INDIV1DUO BORORO 
A INFLU:E.NCIA DA NOSSA CIVILIZA<;AO 

Para avaliar OS dotes intelectuais do Indio e muito importante 
saber que ele tern a mesma capacidade de um europeu para apren
der a pensar, sendo educado, desde pequeno, para este fim; que, por 
conseguinte, o ambiente e a educa~ao tern, a respeito, papel mais 
decisivo do que a ra~a. Franz Boas (The mind of the Primitive 
Man, p. 120 ss., Nova York, 1911) tern feito experiencias que re
velam que, com a mesma educa~ao, no mesmo ambiente, a capaci
dade da forma~ao intelectual de alguns individuos de povos primiti
vos, separados completamente, desde a mais tenra idade, de tudo que 
caracteriza a terr a natal, nao e, seguramente, men or, em regra, do 
que a dos brancos. Justamente no Brasil, diversas tribos de Indios, 
cujas culturas se contam entre as mais pobres, como, por exemplo, 
os Botocudos de Espirito Santo e Minas Gerais e os chamados Bu
gres de Santa Catarina, deram provas disto (v. I. J. von Tschudi: 
Reisen durch Sudamerika, t. II, p. 286, Leipzig, 1868; Paul Ehren
reich: "Ueber die Botocudos der brasilianischen Provinzen Espirito 
Santo und Minas Gerais", Zeitschrift fur Ethnologie, ano 19, p. 
36, Berlim, 18 87; Hugo Gensch: "Die Erziehung eines lndianer
kindes", Verhandlungen des XVI lnternationalen Amerikanisten
kongresses, Viena, 1908; Suplemento, Viena, 1910). 

Quero ocupar-me, aqui, s6 do caso descrito por Hugo Gensch 
(op. cit.). Depois de uma das batidas contra os chamados Bugres 
(Aweikoma) do municfpio de Blumenau, Estado de Santa Cata
rina, no mes de janeiro de 1907, uma men in a de dez a doze anos 
foi entregue a este medico, para ser educada. Ele adotou a crian~a, 
dando-lhe o nome de Maria. Quando hoje se pergunta aos babi
tantes de Blumenau qual e a sua opiniao sobre Maria Gensch, todos 
dizem: "Ela e uma alema perfeita". Seus pais adotivos morreram, 
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e ela passa uma vida bastante retraida em ·casa de um relojoeiro 
alemao. Tern especial predile~ao pelos poemas e le, principalmente, 
Schiller e Goethe. Quando na conversa~ao aparece uma duvida a 
respeito de uma palavra portuguesa ou alema, corrige imediata
mente ou recorre ao dicionario. Gosta de bordar. Visita freqiien
temente o t\imulo da mae adotiva. Gosta de ~nfeitar-se, preferindo 
cores vivas. :e sens(vel e facilmente irritavel; se se sente ofendida, 
nao diz palavra dias inteiros, nao dando, porem, nenhum sinal de 
c6lera. Mas e imperiosa e toma-se, as vezes, violenta para com as 
criadas; estas respeitam-na muito, e em sua casa ha ordem severa. 
Mas, uma hora depois de ter sido violenta, volta a palestrar ale-
gremente com as criadas. 

£ verdade que nao faltam casos de individuos, tanto homens 
como mulheres, que, educados no sistema europeu desde . c:ian~as 
e aparentemente distintos dos brancos cultos s6 pelas fe1~oes do 
rosto, desapareceram, de repente, para recome~arem a vida dos s.eus 
irmaos de tribo, cuja lingua ja tinham esquecido (v. Ehrenre1ch, 
op. cit.; von Tschudi, op. cit.). Ninguem forneceu melhores provas 
da veracidade do proverbio "o sangue e mais forte do que a agua", 
do que o fndio. Minhas observa~oes ensinaram-me que nao pode 
dar resultado o metodo de civilizar, muitas vezes recomendado, que 
consiste em separar do seu povo um ou alguns individuos, educa
los no sistema europeu e depois remete-los a sua terra natal para 
proporcionar aos seus a educa~ao recebida. 0 ambiente nativo e 
bastante forte para que o Indio que volta para casa logo comece 
ate a desprezar quase todas as vantagens da nossa civilizar;ao, que 
pode apreciar. 

Quando os salesianos principiaram a sua obra entre os Bo
roro orientais encontraram um menino que parecia pr6prio a tor-' . -nar-se, por assim dizer, a figura de propaganda para as m1ssoes. 
Tinha, pelo lado paterno, sangue de chefe, e todos os pa~entes do 
pai eram considerados gente inteligente. Seu nome era A1pobureu, 
o que significa jaguatirica ou gato-do-mato-grande (Felis parda
lis). Os padres chamavam-no de Tiago Marques. 

Tendo alcan~ado mais ou menos doze anos, em 1910, Tiago 
foi tido como digno de freqiientar o colegio na capital, Cuiaba. 

Fazia os exames com distin~ao e louvor, aprendia diversas 
linguas, matematica etc., e era quase semp~e o primeiro entre os 
companheiros brasileiros. ~a aula. f'.otograf1as daque~e te~po, re
produzidas por Colbacch1n1 no seu hvro I bororos orzentali, p. XII 
e 121, apresentam-no como rapaz vestido a moda e~ropeia, des
preocupadamente, com a mao no bolso do casaco (nao se sabe se 
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por iniciativa pr6pria ou a conselho do f ot6grafo), e com a face 
bem India ( olhos escuros e mongol6ides, nariz um pouco chato, 
labios grossos e bochechas redondas), aparecendo, de modo estra
nho, entre o cabelo com risca correta e o alto colarinho com gra
vata. 0 olhar e serio e dirigido para frente: um olhar expressivo, 
mas que n6s nao compreendemos. Pelo menos foi a impressao que 
recebi. .Parece-me, diante deste olhar, que Aipobureu esta muito 
longe do Tiago que deve representar. 

Em 1913, Tiago Aipobureu viajou pela Europa, visitou Roma 
e Paris, vivendo no seio das melhores famllias e fazendo-se querer 
por todos. Mas nao podia suportar a saudade da patria e em 1915 
estava outra vez em Sangradouro, onde logo casou. A mulher era 
filha da sua tribo, simples Cndia Bororo, que nao superava os seus 
em coisa alguma. Foi-lhe tambem infiel uma vez, abandonando-o 
por outro homem, de quern teve um filho . Por persuasao do padre 
Colbacchini, voltou para a companhia do marido. Dizem que este, 
na verdade, nao era indiferente aos atrativos de outras mulheres, 
mas af ei9oou-se muito a esposa e aos filhos. Quan do lhe pergun
tei por que, homem viajado e tao letrado, se havia casado com 
uma simples Bororo, calou-se pensativamente com um leve sorriso 
de cortesia. Pareceu-lhe completamente fora de considera9ao o ter 
podido casar-se com mulher de outra classe. Minha pergunta me 
pareceu uma grosseria. 

Na sua volta para a missao, os salesianos nomearam-no pro
fessor. Mas nao gostava da vida de mestre-escola e tinha mais in
teresse pela ca9a e pela sua casa do que pelas aulas Os padres me 
disseram que ele nao tinha as qualidades necessarias para ensinar, 
por nao poder comunicar aos alunos o que havia aprendido. Tiago, 
porem, declarou-me ter abandonado o magisterio por ter chegado 
a convic9ao de que as crian9as nao podiam aprender nada, tendo 
s6 uma ou duas horas de aula diariamente, como acontecia na 
missao, e acrescentou que seria melhor adotar o horario da escola 
da cidade. 

Os salesianos encarregaram-no tambem de cuidar do observa
t6rio ~eteorol6gico, mas, dentro de pouco, recusou a ocupa9ao, 
prefenndo trabalhar com enxada no campo. Quando, mais tarde, 
a administra9ao do observat6rio lhe foi outra vez oferecida, decla
rou toma-la a seu cargo s6 com ordenado bem grande. "Ele e 
pregui9oso", contavam-me os padres, "e seu filho, que agora fre
qiienta a nossa escola, e tao pregui9oso quanto o pai". 

Mais tarde, Tiago Aipobureu transferiu-se para Meruri, a 
missao situada a maior distancia do bulfcio da civiliza9ao, tendo, 
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por isso, conservado ainda um pouco mais da antiga vida de Bo
roro do que em Sangradouro. 0 P: Colbacchini era diretor de 
Meruri e, muitas vezes, nos dias de festa, convidava Tiago a tomar 
cafe no refeit6rio. 

Quando outro padre tomou posse da dirC9aO, o Cndio entrava 
tambem, sem ser convidado, no refeit6rio dos missionarios; apare
cia sempre mais freqiientemente la e por fim ate nos dias uteis. 
Isso nao convinha ao novo diretor, que lhe f echou a porta, quan
do viu que Tiago se aproximava. Este deu entao uma volta ao 
redor da casa e entrou pela segunda porta, do outro lado. Mas 
quando a segunda porta passou a fechar-se diante dele, pouco an
tes que a tivesse alcan9ado, compreendeu que nao o queriam mais 
no refeit6rio. 

Ate este momenta, Tiago se havia comportado exatamente co
n10 um branco de cultura e boa educa9ao, aderindo aos costumes 
dos Bororo s6 secretamente. Agora os mesmos conquistadores da 
sua patria que, desde a sua inf ancia, o tinham atraido para si, para 
apresenta-lo ao mundo como o modelo do seu modo de viver, re
peliam-no sem qualquer explica~ao quando, cheio de confian~a, 
se aproximava. 

N aturalmente os padres supunham que Tiago queria visita-los 
por causa do cafe, e nao para poder estar em companhia de cris
taos. Podiam tambem afirmar ter o direito de ficar, as vezes, so
zinhos. 

Mas deve-se objetar que despertavam no Indio necessidades, 
nao somente a necessidade do cafe, mas a de um ambiente civili
zado. Tiago morava agora, outra vez, em miseravel cabana de 
palha, que nao se distinguia em coisa alguma das habita9oes dos 
seus companheiros de tribo, e, provavelmente, sentia saudades das 
comodidades de uma morada europeia. 

A rea9ao de Tiago Aipobureu era altiva e decidida. Seus an
tepassados nao tinham sido suditos OU servos, COMO OS antepassados 
dos brancos e pretos que se consideravam agora senhores da terra 
Possuia muito mais da cultura europeia do que o novo diretor de 
Meruri que, apesar do seu sacerd6cio, nao estava muito longe do 
analfabetismo. Mas renunciou a cultura importada, renunciou a ser 
"o professor Tiago" e tomou-se um inteiro Aipobureu. Ou, pelo 
menos, queria tomar-se, isto e, queria voltar a ser, inteiramente, o 
verdadeiro Bororo que fora outrora. 

Nao olhou mais para padres nem para brancos. Deixou cres
cer o cabelo a moda dos av6s. Entregou-se completamente a reli-
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giao d~ sua tribo. E como sabia que havia a regra: ser homem 
quer d1zer ser cac;ador e lutar com a onc;a, tomou-se inteframente 
cac;ador. 

Ou, pelo menos, quis tomar-se perfeito cac;ador. Quando os 
c~c;adores ~utam com a onc;a, tern o arco em posic;ao horizontal 
d1ante de s1. 0 grande felino levanta-se nas pemas traseiras quan
do o inimigo esta de face, tratando de pespegar-lhe um golpe com 
a ~arra dianteira. Enquanto intenta isto, o Bororo sabe incitar o 
anllllal, batendo com as unhas na vara do arco, de maneira que 
entao a pata da fera fica entre os maos do homem, na madeira. 
Ambos, ho~em e animal, empurram-se contra o arco, esforc;ando
se para arro1ar-se nas costas um do outro. ~ uma Iuta de vida ou 
de morte, em que o mais fraco sucumbe. Se a onc;a cai, o homem 
crava-lhe a vara com a ponta .no corpo. Se o homem cai, e despe
dac;ado pela fera no mesmo 1nstante. Os Bororo sao os maiores 
e mais fortes Indios do Brasil; por isso podem ousar fazer esta 
dura prova de forc;a. Contam que foi a onc;a que comec;ou essa Iuta 
eterna, tendo sido a primeira a atacar os Bororo. Devorou muitos 
d~ tribo, mas depois ficou com medo e agora nao o faz mais. Nao 
sao to~os os home?s. da tribo que sabem lutar com ela; e preciso 
s:r mu1to forte e hab11. E uma mulher acrescentou a estas explica
c;oes, com desprezo: "Tiago nao teria capacidade para isto". 

. Na~, Tiago nao pode mais tornar-se um inteiro Aipobureu. 
T1ago nao tern o talhe atletico dos antigos Bororo; tomou-se um 
moc;o delgado, como a maior parte dos irmaos da tribo criados na 
missao. Quando hoje os velhos se sentem mal na missao e ema
grecei:n, vao ao mato e vo.ltam _ depois alegres ~ saos. Com os jo
vens Ja se passa o contrano, nao suportam ma1s a vida do mato. 

Tiago nao se tornou mais perfeito cac;ador e, muitas vezes 
passa com a familia grande miseria. Nao e de admirar que a mulhe; 
o ~bandonasse po~ outro. Todos dizem que e preguic;oso e incapaz. 
Nao tern a energ1a necessaria para destacar-se e avultar entre os 
companheiros de tribo, sobre eles ou contra eles. Nada na mesma 
corren~e coletivista na qual todos nadam. Mas entre a maioria, e 
malqutsto OU desprezado; alguns dizem que e orgulhoso, outros, pro
vavelmente, detestam-lhe o saber adquirido nos meios civilizados. 

Assim, tomou-se solitario, solitario entre os seus e estranho 
aos estranhos. Hoje, de novo, aproxima-se do mundo dos brancos. 
Cada vez que eu trocava os fiJmes, ele mostrava serio interesse 
pelo mecanismo da maquina fotografica, enquanto outros Indios 
raram:nte olha~ para as coisas que transcendem sua compreensao. 
Tambem, depots de ter recebido uma das minhas calc;as, pediu-me 
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ainda, como complemento, um lenc;o, o que e, seguramente, ma
nifestac;ao de necessidades refinadas. Por outro lado, ele, que tra
duziu para o bororo a chamada "biblia pequena" e uma edic;ao 
escolar da hist6ria brasileira, e que tocava flauta a primeira vista, 
nao ligava a minima importancia a todos OS predicados que 0 fize
ram "o professor Tiago". Esqueceu as Hnguas europeias, menos a 
portuguesa. Tinha querido tornar-se outra vez um Aipobureu com
pleto, mas e bastante inteligente para compreender que agora nao 
pode mais alcanc;ar este ideal. 

Quando, em 1934, estive com ele em Meruri, seu aspecto nao 
lembrava mais os retratos do tempo de rapaz, reproduzidos no livro 
do padre Colbacchini. Tiago Aipobureu tinha atingido a idade de 
35 ou 36 anos e conhecia a vida. Vemo-lo nas figuras 13 e 14. 
0 nariz tornou-se fino e Ievemente adunco, o rosto magro e os 
olhos estreitos. ~ muito esbelto, e suas maos nao sao nem Jargas 
nem carnudas. 0 cabelo cresce abundantemente como num Bororo 
perfeito. Faltam-lhe ja muitos dentes. 

Tiago Aipobureu mostra quase sempre o mesmo sorriso cor
tesmente reservado e fala baixo, sem excitac;ao, positivo e sempre 
16gico. 

Talvez seja interessante ouvir o que diz um dos mais impor
tantes graf6logos sobre a letra de Tiago, da qual dou uma prova 
em f ac-simile na figura 15 : "O escrevente e homem bondoso e 
nobre e tern a maior capacidade para sacrificar-se. ~ verdade que 
nao pode sacrificar-se por uma coisa, mas s6 por uma pessoa. £ 
completamente sincero para com o amigo; tern, porem, pequenos 
trac;os que revelam desconfianc;a e astucia inata. J;: muito senhor 
do seu nariz, vaidoso e propenso a sentir-se logo ofendido. Sua 
capacidade de entusiasmar-se e pequena, mas tern esp1rito em
preendedor e esta longe de ser preguic;oso. J;: muito inteligente, 
supera em forc;a intelectual 0 termo medio dos homens letrados, 
sua 16gica nao se deixa confundir, e sua vontade criadora e muito 
pronunciada". 

Esse homem vive alheio as pessoas e coisas que o cercam. 
Perguntei a Tiago se queria tornar a ver a Europa, e ele disse: 

"Sim, mas nao tenho dinheiro". 
Perguntei-lhe se queria passar algumas semanas comigo na ca

pital, Cuiaba, e disse-me: "Sim, mas nao posso deixar minha fa
mHia". 

Ha homens prudentes que em religiao refogem ao racioc1nio. 
0 sentimento religioso resiste a 16gica, como o amor dos sexos, da 
patria e da gleba pr6pria. Aipobureu vive na religiao da sua tribo, 
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acredita que os bope, os demonios, vivem no jatoba e em outras 
arvores grandes, em todas as pedras e sei eu onde mais, acredita 
em espiritos de mortos, e Bororo pio. Muito simplesmente decla
ra-me a respeito disto: "Dizem que e assim, e acredito tambem 
que assim e". 

Perguntei: "Mas o senhor acredita tambem no que ens1nam 
os padres?" 

"Um pouco", respondeu amavelmente. 
"E que lhe parece em geral a religiao . dos cristaos em com

parai;ao com a religiao dos Bororo?" 
"A crista e melhor porque a nossa nao tern raiz." 
Nao pode ou nao quis explicar-me a significa~ao que deu aqui 

a palavra "raiz", e nao a com preen di ate hoje. Talvez seja um 
termo comprcensivel s6 para os que tenham base para compreen
de-lo, no sentimento. 

Tampouco Tiago pode esclarecer-me como ele e os Bororo 
batizados imaginam o Deus dos cristaos e a vida no ceu. 

Disse-me por outro lado que os Bororo consideram o sol e a 
lua irmaos na mitologia, tambem como bope, temiveis "porque nos 
matam". 

Segundo a cren~a de Tiago e de seus companheiros de tribo, 
na morte sai a "alma" do cadaver. Esta "alma" tern o mesmo 
aspecto que o morto em tempo da vida, faltam-lhe s6 os ossos. 
Pode-se dizer, por conseguinte: na morte o vivente abandona o 
corpo. Este processo e visive! s6 para o bari, o medico-feiticeiro. 
Depois de terem sido sepultados os ossos do morto na agua de 
um pantano ou de um Iago, o defunto torna-se arara, gaviao ou 
dourado. 0 bari morto torna-se on~a, cascavel ou outra cobra 
venenosa. 

Tambem no sonho o bari abandona o corpo, que fica sem 
vida; e o bari que sai dele no sonho tern o mesmo aspecto que em 
outro tempo, faltando-lhe apenas os ossos. 

Pedi a Tiago Aipobureu que me escrevesse algo da mitolo
gia da sua tribo. 0 que, de noite, na sua cabana, as pressas regis
trou no papel, esta reproduzido aqui, sem se alterar uma unica 
letra do seu portugues: 

A LEGENDA DO HOMEM COM VEADO 

Aroe Gacoma-P6 

.A Legenda d~ homem com Veado. provem de uma grandc tempestade 
que, mundou, cobnu toda a terra e ass1m poz termo a todos os habitantes 
da terra. 
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Certo tempo depois que parou a inundayao da terra s6 havia um 
homcm que escapou; eis que andando em campos e ftorestas, encontrou-se 
com Veado matteiro (femea). Foram os unicos salvos pela agua. 

O homem encontrando-se s6 com este animal, o homem teve a ideia de 
povoar outra vez a terra, por meio deste animal; e assim comeyou a dar 
criayao. Porem, as primeiras crias, foram totalmente animaes e elle as 
matou todas. Continuando, eis que finalmente as crias foram perdendo o 
pello em todo o corpo e finalmente um homem perfeito e uma mulher 
perfeita. E assim comeyou outra vez a povoayao da terra. 

A LEGENDA DO Kl:-MARUGODU 

Uma outra. Dizem por la. Havia um homem de nome Tadugo, que 
foi C8y8T pela floresta a f6ra. E eis que foi atacado pela on9a pintada (o 
jaguar). O homem vendo-se cansado pela lucta com a onya e prestes a lhe 
devorar, pediu-lhe um favor deste modo: Oh! on9a, nao me mate, porem 
entregar-te-hei a minha filha por tua esposa. Assim parou a lucta da on9a 
com o homem e lhe entregou sua filha por sua esposa. 

A mulher da onya (o Adugoedu), ficou gravida. E o Adugoedu indo 
sempre a ca9ar bichos, recomendava sempre sua mulher, de nao rir para 
outros homens e brinquedos de quaesquer que seja, porque um tal Ke-Ma
rugodu e um f eiticeiro. 

Hevia 14 um tal Ke-Marugodu ou Marugodu-Bacororo (Lagarto) que 
fazia sempre cousa a rir. A mulher do Adugoedu resistiu muito a desatar 
risadas, porem cahiu em risadas e no mesmo momento cahiu sem vida. 

0 Adugoedu nao tardou muito a chegar. Chegando, encontrou-se com 
sua mulher morta, e a mulher que estava pesada, ja por alguns dias que 
devia dar luz, viu alguns pulses no ventre. Entao o Adugoedu rasgou o 
ventre da mulher e tirou duas crianyas que eram dois homens. 0 Adugoedu, 
os criou ate o ponto de ser homens. 

Havia la uma velha que sempre chorava; era sua av6. Entao o mais 
velho dos dois meninos que parecia, mandou seu .irmao a perguntar sua av6, 
porque e que estava sempre chorando. 0 mo90 foi-se e perguntou assim: 
Oh! minha av6, meu irmao manda-me perguntar porque e que choras sem· 
pre. A av6, parando um pouco de chorar, disse la: Si sereis fortes, robustos 
e valentes, sera aqui, sera ca, sera la, mostrando com o dedo em varies 
pontos e lados. Assim elle contou a seu irmao. 

E entao disse outra vez a seu irmao: vae ao nosso pae e diga assim: 
meu irmao manda-me dizer-te que fa9ais todas as armas de vinganya para 
elle· e assim elle foi. 0 irmao disse assim deste modo a seu pae: o meu 
irmio me manda dizer-te que fayais todas as armas de vinganya para elle 
e para mim tambem. 0 pae fez tal e qual como requeriam seus filhos. 
Acabando armas por armas lhes entregava e elles logo iam matar tudo o 
que f azia de mal aos homens. 

Finalmente chegou a vez do K&Marugodu e elles o mataram e joga
ram no fogo. Emquanto que jogaram no fogo o pae lhes disse: esconda-se 
dentro da casa e elles for am logo esconder-se. Ouvia·se la f 6ra grandes 
ruidos que sahiam do fogo batendo nas folhas e arvores. 

Entao o irmao mais velho disse: eu quero ver o que e, papae, mas o 
pae nao lhe deixou e por varias vezes entao o pae nao disse mais nada e o 
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filho ma is velho olhou por f6ra e no mes mo instante que olhou f 6ra, eis 
que sahe um peda90 de osso ou que sei la, do fogo e bateu bem no olho 
e elle chorou de largo. E entao o pae lhe disse: corra n'agua e elle correu 
e deitou-se n'agua e ficou com olho preto bonito, que dantes era branco. 
0 irmao mais mo90, ambicioso, olhou tambem e ficou com olhos pretos, 
bonitos como os do seu irmao. E assim e que todos tern os olhos pretos. 
Assim dizem. 

Para fins de compara~ao e como complemento acrescentemos 
aqui os correspondentes mitos na versao que achamos em Anto
nio Colbacchini (A tribo dos bororos, p. 43-45 e 114-21). (Col
bacchini da a tradu~ao italiana em I bororos orientali, p. 192-94 
-- o texto original em bororo esta na quarta parte do mesmo livro, 
p. 65-69 - e p. 179-88.) 

LENDA DO DILOVIO 

Um dia, ha muito tempo, haviam os homens armado as redes de 
pescaria feitas de taquara. Um deles foi ver se na sua havia peixe: fixando 
o olhar, viu dentro dela os espiritos facomos, que eram tres: um amarelo, 
outro vermelho e o terceiro preto. Alvejando o amarelo, atirou a flecha e 
o feriu . Ao ser flechado o espirito, come9aram a avolumar as aguas e a 
transbordar. Imediatamente procurou o homem salvar-se, mas parecia que 
elas o perseguiam, porque, onde procurava refugio, mais se levantavam 
e o alcan9avam. 

Fugindo, encontrou-se com outros horn ens e aconselhou-os que f ugis
sem tambem, pois que as aguas nao cessavam de crescer. Chegou final
mente a aldeia e exortou os habitantes a f ugirem depressa porque as aguas 
ja quase nao davam tempo. Tomando um ti9ao aceso, pos-se a caminho 
em dire9ao a montanha. 

Ao aviso do companheiro., alguns tentaram fugir prontamente, mas 
nao foram tao ligeiros como era necessario para que as aguas os nao al
can9assem. Enquanto, seguindo o homem que os avisara, subiam a monta
nha, pereceram afogados e assim mesmo os que, nao crendo nas palavras 
do avisador, tranqiiilamente se deixaram ficar na aldeia, pois, sen do ela 
tambem destrufda, foram envolvidos pelas aguas e morreram todos. 

Aquele porem que havia ferido o espfrito alcan9ou a montanha. Volveu 
de la os olhos por toda a parte e viu que os campos, as selvas, os desfila
deiros, as colinas, tudo estava coberto de aguas. Nao avistou animal al
gum, porque todos haviam perecido. E as aguas cresceram sempre ate que 
alcan9aram o homem, que, sentado no cume do monte, observava aquela 
estupenda inunda9ao. 

Sentia-se perdido. Que podia f azer? Subito obedeceu a uma inspira9ao. 
Com o fogo que trouxera, esquentou hem uma pedra, esmigalhou-a e atirou 
os fragmentos aos quatro lados, para que as aguas baixassem. Assim acon
teceu. 

Abaixadas que foram as aguas, o sobrevivente desceu da montanha e 
correu ao lugar onde era a aldeia. Nada mais descobriu. Assobiou . assobiou 
para chamar os companheiros. Nao obtendo resposta, disse: Ai de mim! 
Estou s6; ninguem ma is vive! 
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Volvendo o olhar em redor, percebeu um rasto: era de urn veado. 
Assobiou entao novamente e o veado respondeu ao assobio. 0 homem 
seguiu o rasto e ao chegar perto do veado, disse: 

- Foste tu que me respondeste? 
- Sim, fui eu mesmo que respondi . 
Em lingua dos homens falou o animal. Observando bem o quadrupede, 

o sobrevivente reparou que era uma veada e logo lhe disse: 
- Seras minha mulher. 
Daquele memento em diante a veada esteve com ele, e nunca mais 

se separou. Com ela teve filhos. 0 primeiro era um perfeito veado; o se
gundo uma veada, mas nao tao perfeita como a mae; tinha no corpo pelos, 
mas poucos. 0 terceiro filho parecia estar entre o brute e o homem, porque 
nasceu com a cabeya, maos e pes de homem e tinha s6 alguns pelos de veado, 
aqui e ali, pelo corpo; o quarto tinha a aparencia de uma menina, tendo 
apenas uma risca de pelos no peito e nas costas. Outros ainda nasceram, 
sempre humanando-se mais ate virem a ter completa aparencia humana. 

Juntando um dia toda a prole, dividiu-os, a par, em Tugarege e Cerae, 
dando aos primeiros por mulheres as segundas e a estas os Tugareges. 

LENDA DO BACORORO E DO ITUBORI 

Foi um tigre que gerou Bacororo e Itubori. 0 fato se deu ass1m: 

Um homem foi a uma arvore denominada codu, levando urucu para, 
com ele misturado, amolecer a resina dela. Chegou nesse interim o canguctu 
(on9a) e se arremessou ao homem: atracaram-se em luta que durou desde 
manha ate ao meio-dia. 0 homem, esgotado de forcras, disse: 

- Cangu9u, deixa-me, nao posse mais, deixa-me e eu te mandarei a 
minha filha para que seja tua esposa. 

Ao ouvir estas palavras o cangu9u o deixou; e o homem, depois de 
certo repouso c de reiterar a promessa de lealdade, voltou para a casa. 

- 0 canguyu bateu-me, foram as suas primeiras palavras ao entrar, 
e logo chamando a filha, disse-lhe: 

- Minha filha, o cangu.yu venceu-me e s6 me deixou em liberdade 
quando eu lhe prometi dar-te a ele por esposa; vai portanto e se sua mulher. 
Toma porem sentido que ele esta no ultimo esconderijo; isto e. encontraras 
primeiro a irara, que e preta em todo o corpo, urn pouco cinzenta na frente 
do focinho e no peito; depois acharas o aimeareu, que tern o pelo em listras 
negras transversais; vira depois o cachorro-do-mato, que tern a cauda pe
quena; depois o lobo com patas pretas. Encontraras ainda o gato selvagem 
que conheceras pelo branco pelo manchado de negro. Andaras ainda um 
pouco e veras a puma, que tern pele ruiva com manchas pretas. Vai com 
cuidado, e lembra-te do que te disse. 

A filha encaminhou-se na direyao indicada pelo pai. Depois de longo 
caminhar, ja ao escurecer, eis que encontra um animal que, se lhe postando 
na frente, diz: 

- Aonde vais? 
- A procura do cangu9u - respondeu. 
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- Entao vem; eu sou o cangu9u - Olha os meus pes e as minhas 
maos, o meu dorso manchado de preto! 

Dizendo isto, a conduziu a sua toca onde ela passou a noite. 
Pela madrugada, o irara disse a m09a: 
- Nao te afastes, vou procurar caya e logo volto. - Assim dizendo, 

partiu. 
A rapariga, observando bem, viu que nao era o cangucru e disse de 

si para si: 
- 'Es 0 irara porque 0 teu corpo e negro e a frente branca; nao fico 

contigo, vou-me embora ja - e tomando as suas coisas, fugiu para longe. 
No caminho encontrou o aimeareu que dirigiu-se a ela nestes termos: 
- Que queres? 
- You a procura do cangu9u. 
- Bern, hem, anda ca, eu sou o cangu9u. Olha as minhas presas, o 

meu rosto e a minha pele como a dele. E conduziu-a a sua toca, onde pas
saram juntos a noite. No dia seguinte o aimeareu disse-lhe, como fizera o 
irara: 

- Espera-me aqui, vou a procura de ca9a e ja volto. 
- 'Es o aimeareu, porque tens a pele listrada - e tomando a trouxa 

f Oi a procura do cangUyU. 
Encontrou-se, sucessivamente, em varies dias, primeiro com o gato-do

mato, depois com o lobo, com o leao puma, que a detiveram, cada um uma 
noite •, mas ela, conhecendo-os pela manha, examinando a pele, disse ao 
primeiro: - 'Es o cachorro-do-mato porque tens a cauda curta; - ao se
gundo - es 0 lobo porque tens as patas pretas; - ao terceiro - es 0 puma 
porque tens o pelo ruivo. - E todos a deixaram seguir ate que se encontrou 
com o cangu9u, que lhe perguntou: 

- Aonde vais? 
- You a procura do cangu9u. 
- Sou eu - e conduziu-a a toca onde dormiram juntos. No dia se-

guinte, saindo o cangu9u para ca9ar, disse: 
- Nao vas longe, anda por perto, eu vou e volto cedo com algum 

alimento. 
Olhando-o hem, a rapariga disse: 
- 'Es em verdade o cangu9u, porque meu pai me disse que tens o 

pelo ruivo e manchas pretas, por isso estarei contigo. 
E foram marido e mulher. 
Um dia, indo 0 cangu9u ~ Caya, disse a mulher: 
- You ca9ar; ficaras tranqtiila em casa com a minha av6 Marugodu, 

mas tern cuidado em nio rir porque es ta mos em lugares perigosos • •. 
Logo que o cangu9u se foi, a velha com~u a contar fatos esquisitos 

e jocosos. A m09a conteve o riso enquanto p0de, mas por fim sorriu de 
leve. No mesmo instante foi tomada de atrocissimas dores e caiu morta. 

Ao voltar, o cangu9u, sabendo que a mulher estava a dar a luz, abriu
lhe o ventre, extraiu dois gemeos aos quais p0s os nomes de Bacororo e 

• V. a analogia na lenda tupf "A m~ que val procurar marl do" (Couto de 
Magalhies, op. cit., p. 253-57). 

•• Na yerslo de Tlago AlPobureu, Marugodu ~ homem; e ~. aparentemente, devldo 
a clUmes que o jaguar recomenda l mulher que nio ria Por cauia deste. 
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ltuhori, e os colocou em uma cavema denominada Maraharito, que fechou 
hem. Em seguida sepultou a mulher e partiu. Passado muito tempo f oi ver 
os dois filhos, viu que estavam crescendo hem: Bacororo tinha o pelo ala
ranjado e preto; ltuhori, hranco, negro e cor de laranja. Contente, os fechou 
de novo e partiu para a ca9a. 

DecorridQ o mesmo tempo, voltou a ve-los, e, achando-os ja suficiente
mente grandes, fe-los sair e ofereceu-lhes alimentos. Comeram e em seguida 
perguntaram ao pai : 

- Papai, papai, onde esta nossa mae? 
0 cangu9u silenciou. Mas insistiram: 
- Onde esta nossa mae? 
- Vossa mae morreu por ter se rido, quando, estando eu na ca9a, 

a vossa av6 contava-lhe f acecias. 
Ouvindo isso, determinaram os meninos matar a av6: amontoaram e 

acenderam lenha, e atiraram a velha sohre a f ogueira deixando-a a carho
nizar-se •. E fugiam com o pai no Maraharito quando de repente ouve-se 
uma grande explosao. Bacororo olhou curiosamente e disse: 

- Estou olhando, papai. 
- Nao olhes, meu filho. 
Mas, era tal a curiosidade do mo90, que se deixou veneer e, mirando 

para fora, receheu no rosto uma pancada que o cegou. Incontinenti gritou 
o pai: 

- Pobo-to! Atira-te na agua! 
0 rapazito assim fez, e saiu com um helo rosto e os olhos azuis. 
Ituhori , invejoso dos helos olhos do irmao, disse: 
- Meu pai, eu tamhem vou olhar. 
Nova explosao sucedeu e Ituhori espiou, e logo gritou desesperada

mente; cegara, tamhem ele. 0 pai tamhem gritou: 
- Pobo-to! E o filho atirou-se na agua, saindo ainda mais helo do 

que o irmao. 
No queimarem-se, os ossos da velha haviam explodido, e foram os 

estilha9os que f eriram os do is irmaos, mas o hanho lhes restitufra a vista e 
lhes dera maior beleza. Disse entao o pai: 

- Meus filHos, quern devorou a vossa mae foi Aroe ceba. A ele 
deveis procurar; mas lemhrai-vos que ele e devorador dos vivos e dos mor
tos; se o vencerdes, todas as coisas dependerao de v6s, e tudo vira ter as 
vossas maos, sereis grandes e comandareis a muitos tugaregedos (servos). 

Bacororo disse a ltuhori: 
- Vai, irmao, procurar nosso pai, o cangu~u, e fala-Ihe assim: - Meu 

irmao mandou-me dizer-te que fa9as dois akigo-bo-a-re-u (corda com a qual 
usam cingir a cabe9a a guisa de turhante): uma para ele, outra para mim. 

_o pai fez-Ihes a von.tade. Pediram-lhe ainda que lhes fizesse um arago 
(bastao) e um baragara (mstrumento para furar o lahio) . Tudo foi feito e 
entregue aos filhos. 

• Tam~m na mitologla dos Bakairf. a mae dos dots her61s e clvlllzadores da 
trlbo, Kerl e Kame, fol casada com o jaguar e, estando grl\vlda, t morta pela sogra, 
quando o marldo est!\ na ca~a. De volta a casa, ele abre o ventre da morta extralndo 
os g~meos. Estes, mais tar<!_e, matam a av6, amontoando e acendendo lenha e quel
mand<? a assassins de sua mae (Karl von den Stelnen: Unter den NaturvOlkem Zentral
Brasll1ens, p. 373-74). Na mitologia dos Kaduveo, tamb~m a mae dos gemeos clviUzado
:es, onde ambos tern o nome Nareatedi, foi mulher do jaguar (Chestmfr Loukotka: 

Nouvelle contribution a l'ttude de la vie et du langage des Kaduveo" Journal de la 
SocieM des Am~rlcanistes , XXV, Paris, 1933, p. 255). Os Bakalrf, tribo karalb. sio 
vizinhos do norte dos Bororo orientals . e os Kaduveo, trlbo gualkur<a, sao vlzlnhos do sul. 
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Bacororo cingiu a cabe9a do irmao com o akigo-bo-a-re-u, e procurava 
passar a ponta do baragara por aqueles cfrculos de corda ate lhe penetrar 
na testa, e disse: 

- Quando sentires dor, grita. 
0 irmao logo gritou. Pediram entao ao pai lhes fizesse um baragara 

mais agudo e comprido. 
0 pai ainda desta vez lhes fez a vontade, e disse-lhes: 
- Fi-lo tao agudo que nao sentireis a picada; agora vos f arei um 

furo no labio, de modo a vos reconhecerdes como irmaos, sempre. E fu
rou-lhes os lahios. 

Os dois irmaos foram cac;ar durante muitos dias juntos com o pai. 
Andando pelo mato encontraram-se com o Aroe ceba. 

- Mei pai - disse Bacororo - vou matar o Aroe ceba. 
0 cangu9u respondeu: 

- Nao, nao quero; ele vos matara e devorara; nem eu nem v6s po
deremos com ele, porque toma toda a gente pela cahec;a, leva para cima das 
arvores onde devora a carne e deixa cair os ossos. 

Mas os filhos, nao escutando o pai, foram matar o inimigo. Chegaram 
a grande arvore sohre cujos ramos estava a malvada ave. Bacororo, dando a 
ltuhori o akigo-bo-a-re-u, disse: 

- Vai ao pe da arvore, eu me escondo aqui perto; nao tenhas medo, 
bate na arvore e quando vires descer o Aroe ceba, ahra9a-te a arvore e sus
tenta-te hem. A monstruosa ave metera em ti as garras para levar-te, segu
rar-te-as porem com for9a e, quando sentires os gadanhos dela penetrarem na 
tua came e magoarem-te, grita. 0 resto deixa por minha conta. 

Itubori assim fez. Bateu com for9a na arvore e o Aroe ceba saiu do 
ninho. relanceou o olhar para baixo e logo atirou-se sobre o rapaz. Agar
rou-o pela cahe9a tentando leva-lo, mas inutilmente, porque ele estava forte
mente enroscado no tronco da arvore. Nao conseguindo o seu intento, o 
Aroe ceba cravou mais profundamente as unhas para levantar o mo90. Sen
tindo este que entravam-lhe as garras na cahe9a, gritou: 

- Irmao, irmao, socorre-me! Aroe ceba quer levar-me. 
Bacororo saltou fora e a ave tentou fugir, mas nao pode destacar-se 

da cahe9a de Ituhori por ter encravado as garras no akigo-bo-a-re-u. Bacororo 
deu-lhe destramente com o arago, e tal golpe lhe vihrou sohre a cahec;a, 
que a matou. 

Assim os dois her6is venceram o monstro que devorava vivos e mor
tos, cujos ossos branquejavam ao pe da sinistra arvore onde pousava o ninho. 

Ao ex~lar o Aroe ceba o ultimo alento, disse Bacororo: 
- Ocuage, bo'ei, bo'aki, carega, Aroe c'eba aki-re-u; ake juco, cudobo, 

akuve, apogo, pobogo, cuje, parigego, cuoji-re ac'oguage mode. (Comes os 
homens e nao es homem, mas sim Aroe ceba; de hora avante comeras o 
macaco, o coati, a capivara, o tamandua, o veado, o mutum, a jacutinga 
o ja6.) 

Desde entao nunca mais comeu homens e devorou somente os men
cionados animais. 

Resolveram depois seguir os rastros do Bacecoguiu (Tuiuiu Fenicottero) 
e quando o encontraram puseram-se a ca9a-lo. Ele, porem, sempre lhes es
capava. Para conseguirem alcanc;a-lo, prepararam fossas profundas que 
encheram com f eixes de cip6s de varias qualidades, mormente dos espinhosos. 
Mas o passaro atravessava-as todas. 
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Fatigados de tao inutil ca9ada, resolveram apanhar quantos cip6s pu
dessem, e sobretudo o denominado podoja. Sero se darem ao trabalho de 
fazer mais fossas, amontoaram os feixes na estrada em que devia passar o 
Bacecoguiu. 

Chegado o passaro, tentou passar pelos cip6s, como fizera nos outros 
obstaculos encontrados, mas ficou preso entre os espinhos. Os dois irmaos 
que estavam emboscados logo aproximaram-se e arremessaram-lhe um golpe 
de arago. Prostraram-no no chao e, dirigindo-lhe as mesmas palavras que 
haviam dito ao Aroe ceba, impuseram que desde aquele momento s6 come
ria cado guru, oco, boto, icuredo, podoja (bambu, batatas-selvagens, tu
berculos e cip6s). 

Com os todobares prostram os periquitos e, dirigindo-lhes as mesmas 
palavras que tinham dito aos outros dois passaros, disseram-lhes que comes
sem o codo-y-oco, tudu-re boe-ji, o-cu-re boe-ji (figos selvagens, frutas, flores). 

Voltaram-se depois a uma quantidade de peixes denominados pawe,• .en
volvendo-se em esteiras }an9aram-se a agua onde OS peixes foram procura-los; 
f err am est es os dent es nas esteiras e ficaram presos. Quan do estavam cheias 
as esteiras, sairam os rapazes e mataram quantos peixes apanharam. E 
repetiram essa opera9ao muitas vezes. Finalmente, dirigindo-se a eles, dis
seram: 

- Seu alimento sera: Apearege, cogejba, iubori c'eba apuie, rooco-re-u 
(qualidades de peixes pequenos). E assim aconteceu. 

Os dois irmaos, vencido e morto o Aroe ceba, que era a encarna9ao do 
esplrito mau que mata e devora os Bororos, deram leis a estes e aos ani
mais, tiveram poder sobre todas as coisas, foram os prfncipes deles e dos 
seus descendentes , e o serao para sempre . 

• 

lnterroguei Tiago Aipobureu sobre a sua op1ruao a respeito 
do futuro dos Bororo, e ele calou-se, refletindo com o seu sorriso 
doce. Depois de algum tempo, porem, disse: "Antigamente, o ho
mem agarrava com as maos a on~a pela boca, separando-lhe as 
queixadas. Hoje nao e mais capaz. Antigamente, homem e mulher 
jejuavam muito. Depois do nascimento de um filho jejuavam du
rante uma semana, trabalhando, apesar disto. Tambem em outro 
tempo jejuavam. Isto agu~a os sentidos: a vista e o ouvido. Na
quele tempo, o homem, apesar da ca~a e do trabalho, nunca fi
cava cansado. As vezes, a gente comia e bebia durante o tempo 
do jejum, indo, porem, depois ao mato para vomitar o consumi
do. Tambem naquela epoca, o homem, s6 raramente, deitava-se 
junto da mulher porque tal uniao ataca muito o sangue. E para 
nao estragar OS dentes, a gente tomava SO agua moma e nunca 
fria e comia quando a comida nao estava mais quente". 

Perguntei-lhe se nao queria viver com os Bororo que mora
vam longe das missoes, em aldeias ainda independentes, tendo con
servado, seguramente, mais dos antigos costumes do que a gente 
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I 
de Meruri e Sangradouro. - "Nao", disse ele, "la eles tratam uns 
aos outros como os brancos se tratam entre si, matando-se reci
procamente. Em geral matam o outro com veneno. Tais coisas, 
antigamente, eram raras". 

Perguntei: "Nao seria entao melhor reconduzir os Bororo a 
seu estado antigo?" 

Para isto Tiago Aipobureu tinha apenas esta resposta: "Hoje 
a gente nao pode mais andar como dantes, enfeitada de penas". 

' 
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MITOLOGIA KARAJA E TERENO 

KARAJA 

Ja Paul Ehrenreich (Beitrage zur Volkerkunde Brasiliens, 
Berlim, 1891 ) , Fritz Krauze (In den W ildnissen Brasiliens, Leip
zig, 1911) e o missionario dominicano frei Luis Palha ("Au Bre
sil: en pays caraja" , Les missions dominicaines, IX, Paris, 1930; 
"Un Caraja m'a dit", ibidem, XI, Paris, 1932) relataram alguma 
coisa da mitologia dos Karaja. 0 que quero aqui reproduzir, ouvi 
de dais homens do grupo do norte, quando, em maio e junho de 
1935, me demorei na ilha do Bananal. Ambos eram da aldeia Be
roromandu, situada perto de Santa Teresinha, na margem esquer
da do Araguaia, sendo chamados de Loriano novo e Antonio pe
los brasileiros e de Dyuasa (s = th ingles em thousand) e Nuerehi 
pelos seus. 

Dyuasa era homem bem apessoado, de 25 a 30 anos. Seu ca
belo abundante e levemente ondulado descia solto sobre a nuca 
e os ombros. A pele lisa brilhava, pardo-escuro, ao sol ardente, 
quando Dyuasa, remando e zingando, impelia a canoa. Se~pre 
servic;al, parecia procurar o ambiente dos brancos. Gozava das 
comodidades que a boa relac;ao com os f orasteiros abastados tra
zia. Era 6timo comerciante. Seus prec;os eram, sempre, os mais 
altos e OS ultimos, mas nao importunava; ficava esperando, deci
dido, atras dos companheiros. Apesar de certa brandura no seu 
rosto bonito, Dyuasa sabia exatamente o que queria. Na conver
sa comigo, nos seus olhos havia um sorriso agradavel, que nao 
desaparecia mesmo quando, excepcionalmente, o resto de sua pes
soa se mostrava menos amavel. Era conservador em materia de ali
mentac;ao, detestando a came dos animais domesticos importados. 
Subiu comigo o rio Tapirape, e, certamente, eu nao poderia ter 
encontrado melhor companheiro. 

Nuerehl ja era homem velho, com cerca de cinqilenta anos e, 
alem disso, bastante estramb6tico, talvez por ser viuvo, quer di-
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zer, por nao ter lnulher que o arranjasse e o fizesse homem. Trazia 
na cabec;a os pobres restos de um chapeu de palha, e nesta cabe~a 
havia mil caprichos. Sua necessidade de asseio parecia ter alcan
c;ado definitivamente o ponto zero. Cantava quando um presente 
o fazia estar de born humor; e se nao havia presente, cantava im6-
vel, provavelmente por despeito . . Gostava de fazer chistes de toda 
sorte. Contava com mlmica eloqtiente. Mas quando queria ouvir 
dele uma hist6ria pela segunda vez, nao se movia mais e dizia sim 
a todas as perguntas. Se, desta maneira, eu nao podia receber dele 
explicac;oes suficientes e por isso as· pedia a um outro, Nuereh{ · 
tornava-se visivelmente indignado, compondo sombrio semblante. 
Porque era consciente de seu valor. Dyuasa declarava, quando es
tava sozinho com ele e lhe dizia que Nuerehf contava um mito de 
modo diferente do dele: 0 velho e mentiroso e nao sabe contar, 
nem em portugues nem em karaja, e e besta. Mas nestas palavras 
de Dyuasa manifestava-se seguramente sua vaidade o~endida; e 
quanto a "besteira" de Nuerehi, oferecia-me, no sentido entendido 
por Dyuasa, certa garantia da sinceridade do velho. Apesar de 
ser, as vezes, resmungao, Nuerehl andava, em geral, bastante ale
gre. Pedia-me que lhe trouxesse muita coisa de Sao Paulo, e a 
circunstanciada enumera<;ao dos seus desejos come<;ava cada vez 
com dois cobertores de la e chegava as mais miudas miu<;alhas 
do tesouro da nossa civiliza<;ao. Pedia-me tambem que lhe le
vasse dos Tapirape certas coisas, a saber, um arco e um punhado 
de flechas, porque, no seu dizer, estes objetos sao la melhores do 
que os dos Karaja, e, alem disso, menores, porque os Tapirape vi
vem no mato. Por que Nuerehl preferia os arcos menores aos 
maiores nem ele mesmo podia explicar. Embora estivesse con
tinuamente a pedir, na ocasiao do pagamento de um servic;o fi
cava sempre contente com menos do que o pretensioso Dyuasa. 

Dyuasa e Nuerehl contaram-me os seguintes textos de mitos, 
no portugues usado nos sertoes do Araguaia, colorindo a dicc;ao 
com as tintas de sua mentalidade india. Recebi de Dyuasa, alem 
disso, textos originais em karaja. Eles tern forma fixa. Quando pe
di a Dyuasa que os repetisse, falou sempre em ordem. Ainda que 
nao soubesse ler, conhecia o significado de uma palavra no meio 
do texto escrito por mim, quando contava as palavras desde o 
come<;o. Os textos representam um esqueleto do mito em poucas 
palavras e talvez sirvam de apoio ao narrador, passando, desta 
forma, de gerac;ao a gera<;ao. J a tratei da mesma coisa acerca de 
outros Indios ( v. Baldus:' "Beitrage zur Sprachenkunde der Sa
muko-Gruppe", Anthropos, 27, Modling-Wien, 1932). 
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RARARESA 

Dvuasa relatava assim: Karaja saiu da terra. Embaixo da ter
ra s6 ha Karaja. Embaixo da terra nao ha Tapfrape, nao ha Cha
vante, nao ha tori (brancos). Quando Karaja morre, vai para bai
xo da terra. Quando tori morre, vai para 0 ceu. Todos OS Karaja 
sairam da terra na margem, um pouco acima de Macauba (na 
ilha do Banana!). Quando Karaja saiu, havia nem sol nem lua. S6 
havia estrelas. Era noite. Havia o rio. Nao havia animais. Karaja 
estava com fome. Karaja repartiu-se em algumas aldeias, tambem 
nas aldeias dos J avahe, porque J avahe e Karaja e a mesma coisa. 
A tatuagem da tribo, os dois pequenos circulos, ja estava nas 
bochechas do homem e da mulher, quando safram da terra. Hoje, 
ela e f eita por um velho, quando os meninos ficam homens e 
quando as meninas tern o sangue pela primeira vez. Karaja cha
mou o Rararesa ( s = th ingles em thousand) . Riiriiresa e urubu
rei. Quando Rararesa veio, Karaja o apanhou abra~ando e per
guntou-lhe onde havia o sol. Porque o sol e o enfeite da cabe~a 
do Rararesa. Rararesa e para Karaja o que Deus e para tori. Ka
raja nao mata urubu-rei. Mas mata o raara, o urubu comum, por
que este e manso. 0 urubu-rei e bravo. Quando Karaja mata o 
Rararesa, fica muito doente, se bem que nao morre. Primeiramen
te, Rararesa trouxe a lua que tambem e enfeite da cabe9a dele. Ka
raja disse: Isto nao quero. Rararesa disse: Tenho o sol. Rararesa 
trouxe ao Karaja o sol. Por isso ha sol. Entao Karaja pode fazer 
as pulseiras e as ligas de joelho, apanhar tartaruga, fabricar a cor
da do arco, pescar, ca~ar, fazer ro9a e construir canoa. Rararesa 
ficou um dia com Karaja ensinando-lhe fazer as pulseiras e as ligas 
de joelho, apanhar tartaruga, fabricar a corda do arco, pescar, 
ca9ar, fazer ro9a e construir canoa. · 

Nuerehf relatava desta maneira o mesmo mito: Karaja velho 
saiu da terra. Ha via um s6. Saiu la onde hoje esta J avahe. Quando 
saiu, tudo estava escuro. Deitou-se de costas, com bra9os estendi
dos e olhos f echados. En tao o caracara veio e comeu-lhe as so
brancelhas, as pestanas e os olhos. 0 velho morreu. Ficou morto 
"dormir dois" ( quer dizer, durante dois dias e duas noites). Rara
resa veio e comeu carne do bra90 e da perna. 0 velho continuou 
deitado "dormir dois". Veio Rararesa. Sentou-se na barriga do 
velho. Entao o velho levantou-se, abra9ando-o. 0 cabelo na ca
be9a do Rararesa era comprido. 0 velho arrancou-o. Entao Rara
resa deu o sol. 

. 
Fritz Krause (op. cit., p. 345-46) da a seguinte versao deste 

mito, que lhe contou o Karaja Kurixi: Um rapaz vitt u'a mo~a e 
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casaram-se. A prima dela veio. Uma mandou a outra para o ma
t~, sem capa, sem tudo. 0 rapaz viu-a por detras, gostou dela; por 
d1ante, gostou dela. Casaram-se. A mae dela veio. Ainda tudo es
tava escuro. Viviam de rafzes e frutas do mato. Havia tantas raizes 
e frutas como numa ro9a. Mas s6 quando as vezes brilhava um 
raio de luz, podiam arranca-las. A mae machucou as maos neste 
trabalho. Entao a mulher ficou brava: disse que o rapaz devia pro
curar outra coisa. 0 rapaz comeu codo depois de te-lo raspado. 
Ficou muito inchado e deitou-se; os olhos apodreceram. Pelo fe
dor da sua barriga chegaram muitos urubus que lhe pousaram na 
barriga. Ele tremeu. Bies disseram: vive ainda. Muitos urubus 
chegaram-se ao redor e experimentaram de novo, mas ele mexeu
se ainda e pestanejou. 0 caracara veio, girando no ar. O homem 
pestanejou e viu a ave voar por cima. A ave desceu em circulos, 
o homem continuou a pestanejar. 0 caracara viu isto, desceu, pou
sou num ramo ao lado e gritou: vive. Os urubus disseram: morreu. 
A ave voou e voltou com o urubu-rei. A briga continuou: morreu 
- vive. Entao veio um tio do urubu-rei, um urubu muito velho; dis
se: morreu. Entao o urubu-rei sentou-se na barriga, deu um estalo. 
0 homem apanhou-o, agarrando-o com as maos. Disse ao urubu
rei: quero enfeite. Aquele disse que o possufa, mas espalhado por 
toda a parte. Trouxe uma estrela. 0 outro nao ficou contente. Trou
xe a lua. 0 outro ainda nao ficou contente. · Entao trouxe o sol. A 
mae veio e perguntou como deviam viver. 0 urubu-rei mostrou 
as plantas que podiam fiar, e ensinou como fazer as suas capas 
em forma de rede. A mae quis saber como pescar. 0 urubu-rei 
mostrou uma cana, ensinou como atar penas, fazer o arco, arma
lo, flechar peixes. Entao o homem soltou o urubu-rei. A mae 
disse que . devia perguntar ainda como gente velha rejuvenesce. 
Entao o urubu-rei gritou de cima uma resposta. Todos a ouviram, 
as arvores, os animais e os peixes, mas os homens nao a ouviram. 

. Segundo Paul Ehrenreich (op. cit., p. 39), Kaboi, o avo dos 
Karaja, viveu com seu povo no mundo subterraneo. U fez sol 
quando havia noite na terra, e quando havia noite, fez sol na terra. 
Um dia ouviu-se embaixo o grito da seriema e Kaboi resolveu, 
acompanhado por alguns homens, seguir o som. Assim chegou a 
um buraco que conduzia a superficie da terra. Mas s6 a sua gente 
pode passar, enquanto ele mesmo, por ser seu corpo grande de
mais, ficou parado no buraco e s6 com a cabe9a de fora. 

Segundo Krause (op. cit., p. 345), os antigos Karaja viveram 
embaixo da agua, considerando a tribo como lugar da sua origem 
o Furo das Pedras, por conseguinte um Ingar que nio esta acima 
de Macauba, como Dyuasa indicou, mas um pouco rio abaixo. 
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Na maior parte das tribos que visitei, existe a tradi9ao segun
do a qual os antepassados sairam da terra, por exemplo, entre os 
Kaingang de Palmas, os Tumereha e os Kaskiha no Chaco, os 
Tereno e os Tapirape. 

Os Kaingang dizem que tudo alem dos hoinens ja tinha esta
do na superficie da terra quando seus av6s sairam. Estes foram 
os primeiros homens. 

Os Tumereha (Baldus, lndianerstudien, p. 87, e "Notas com
plementares sobre OS Indios Chamacocos", Revista do Museu Pau-
lista, XVII, parte I, Sao Paulo, 1931, p. 546) contam sobre a sua 
origem: Os Chamacoco e tambem os brancos . e os outros ho.mens 
viviam embaixo da terra. Os Chamacoco subiram por um fio de 
caraguata ate a superficie da terra: primeiro. apareceu um Ch~
macoco muito pequeno, depois chegaram mu1tos outros. U~ ca.o 
cortou o fio. S6 poucos subiram, porque havia poucos an1ma1s 
para comer. Por isso, mais tarde os Chamacoco e, com eles, os 
brancos e os outros homens subiram por meio de um pau ao ceu, 
onde ha mais cac;a. Entao veio o Daola, um passaro que o velho 
chefe Orpa afirma ser muito pequeno, cortou o pau, e todos os 
Chamacoco, como os brancos e outros homens, cairam na terra. 
Por isso agora ha tao poucos Chamacoco. 

Tambem os Kaskiha (Baldus, Indianerstudien, p. 87) dizem 
que seus antepassados subiram por um fio .ate a superf.icie da ter~a 
e, enquanto sairam, o papagaio cortou o f10, de maneua que ma1s 
nao podiam vir. Por isso nao sao numerosos. 

Os Tereno a si mesmos se chamam poke, o que significa ter
ra. A respeito deste nome foi-me explicado: Chamamo-nos poke 
porque os nossos antepassados sairam de poke, da terra, e por
que n6s vivemos em poke, na terra. 0 texto que conta coma os Te
reno vieram a luz e o seguinte: Eu, Indio, sai da terra. Vanone 
teve d6 de mim. Quando nasci, nao achei nada Sai da terra e 
arrumei depois aqui a minha casa. Entao chegaram os vizinhos. 
Eu sou daqui. N~sta terra esta a minha casa. 

. ~ . . 
Kamairah6, o chefe dos TaplTape, contou-me que os pnme1-

ros homens da sua tribo sa1ram da terra, esgaravatando-se com 
as maos. Foram dois homens de nome lmaaiiavul' e Iank1motivu1-
na e duas mulheres de nome Avantiraiia e TampaL 

O mito dos dais her6is da tribo, que Karl von den Steinen 
(op. cit. p. 375-76) relata dos Bakairl, contem o seguinte trecho, 
cujo pa;entesco com o mito do Rararesa dos Karaj~ e evid~nte: 
Entao Keri e Kame foram encarregados, pela sua tta Ewak1, de 
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buscar o sol, que era propriedade do urubu vermelho ou urubu
rei *. Tudo o que foi contado ate agora deu-se durante a noite, 
com exce9ao das vezes nas quais o urubu-rei apareceu com o sol. 
No zenite ha um buraco negro que pertence aos urubus. Neste bu
raco caiu a anta que se ve na via-latea. A anta caiu porque era 
noite escura. Keri viu a anta e entrou na sua pata dianteira ... 
(Nota: 0 velho Caetano contou que Keri fez a anta de aka, ma
deira tao mole como a mandioca, criando depois pequenas mos
cas que deviam dar a anta um mau cheiro e atrair o urubu ... ) 
Kame entrou num pequeno passarinho cantador de cor amarela, 
semelhante ao bem-te-vi, e sentou-se num ramo; de tudo que acon
tecia devia informar Keri, o qual nao pode ver nada. 0 urubu ver
melho abriu o sol, fez-se a luz, e deste modo os urubus viram a 
anta. Todos os urubus, pretos e brancos, lanc;aram-se sobre a anta; 
s6 o vermelho ficou ainda a distancia. Os urubus trouxeram cor
das de cip6, tiraram com muito trabalho a anta do buraco e qui
seram reparti-la. Entao Kame, no seu ramo, fez "neng, neng, 
neng", Keri soprou e os urubus nao puderam com seus bi cos abrir 
a anta. Pediram a ajuda do urubu-rei. Ele veio, e Kame cessou de 
fazer "neng, neng, neng". 0 urubu vermelho abriu com seu bico 
a anta e, no mesmo momenta, Keri agarrou-o, segurando-o tao 
firme, que o urubu quase morreu. Disse-lhe que s6 ficaria com 
vida, se entregasse o sol. Entao o urubu-rei mandou o seu irmao, 
o urubu branco, buscar o sol. 0 urubu branco trouxe a aurora. 
"Esta bem?" perguntou Kame a Keri. Keri teve de segurar o uru
bu-rei "Nao, a aurora nao", disse Keri. Entao o urubu branco trou
xe a lua. 44Esta bem?" perguntou Kame. "Que nada!" respondeu 
Keri. Entao o urubu branco trouxe o sol, e quando Kame pergun
tou: "Esta bem?", Keri respondeu: "Agora, sim". Entao soltou o 
urubu vermelho, que ficou com muita raiva. A lua, naquele tempo, 
consistia em penas de japu, o sol em penas de tucano e de arara 
vermelha, a aurora, em penas de tucano. 

Quando perguntei a Dyuasa o que sao hoje e que sexo tern 
o sol e a lua ( os quais, antigamente, eram enfeites da cabe9a do 
urubu-rei), respondeu-me: Karaja nao pode saber isto, porque e 
longe ate o ceu. Provavelmente, o sol e homem e a lua mulher, 
porque 0 sol e maior do que a lua e a lua e menor do que 0 sol. 
Sol e lua sao a mesma coisa. 

• No Brasil sao quatro as especies da famflia Cathar tidae: o urubu-comum (Co
ragyps atratus), o urubu-de-ca~a-vermelha (Cathar tes aura), o urubu-de-cabe~a-amarela 
(Cathar tes urubutinga) e o urubu-rei (Sarcorhamphus papa). Evidentemente, Karl von 
den Steinen confunde o urubu-rei, que, por causa de ser em parte branco, ~ chamado 
pelo povo tamb~m de corvo-.branco, com o urubu-de-cabeya·vermelha. 
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Achei tambem entre os Kaingang de Palmas este notavel con
ceito da identidade de sol e Iua (v. p. 28 deste livro). Dyuasa 
afirmou nunca ter visto a lua durante o dia. 

Entre os Chane do Chaco, tribo aruak guaranizada, Briand 
Nordenskiold (lndianerleben, Leipzig, 1912, p. 263) encontrou 
um mito, no qual Aguaratunpa transforma-se em cadaver, agarra 
o urubu branco e obriga-o a entregar o sol. 

Segundo a tradi~ao dos Kaxinaua, tribo pano do alto Jurua 
( J. Capistrano de Abreu: rii-txa hu-ni-ku-'t, Rio de Janeiro, 1914, 
p. 447-54), o urubu rouba o sol do demonio Ika. Em outro lugar 
(ibidem, p. 263-74) contam que um Kaxinaua coberto de cha
gas, abandonado pelos seus, estava estendido no solo, exalando 
mau cheiro. Primeiro, desceram os urubus e "comeram as chagas". 
Depois se aproximou o urubu-rei, e desatando os enfeites que tra
zia, quis arrancar o olho do homem. Mas este o espancou com um 
peda~o de pau, apoderando-se dos enfeites. 

O motivo da apreensao do urubu-rei por embuste anterior e 
depois violentamente, encontramo-lo na mitologia de uma outra 
tribo karaib, os Taulipang, moradores da regiao do Roraima. Theo
dor Koch-Grunberg ( Vom Roroima zum Orinoco, II, Mythen und 
Legenden der Taulipang und Arekuna-Indianer, Berlim, 1916, 
p. 81-82) relata sobre isto o seguinte: Nos tempos antigos havia 
uma guerra entre duas tribos. Uma tribo chamava-se Kuyalakog, 
a outra Palawiyang. A guerra se deu na regiao da montanha de 
Uraukalma. Os Palawiyang atacaram os Kuyalakog. Mataram al
guns quando estes tinham ido a ro~a. Entao os Kuyalakog reuni
ram-se para aniquilar os Palawiyang. Chegaram e os atacaram. Che
garam a aldeia que possu1a cinco casas e deitaram-lhe fogo em 
dois lugares, de noite, para que houvesse luz e OS inimigos nao 
pudessem fugir na escuridao. Mataram com cacete muitos que 
queriam escapar das casas. Um homem de nome Maitxaule ( cupim 
branco) deitou-se sao e salvo no meio de um montao de mortos, 
ungindo com sangue o rosto e o corpo para enganar os inimigos. 
Os Kuyalakog foram-se. Pensaram que todos estivessem mortos. 
0 homem ficou sozinho. Tomou banho e entrou numa outra casa 
nao muito distante. Pensou que houvesse gente la, mas nao achou 
ninguem. Todos tinham fugido. Achou s6 beiju e moquem e co
meu. Depois pensou. Saiu da casa e foi longe. Depois sentou-se 
e pensou. Pensou no seu pai e na sua mae, ambos mortos pelos 
Kuyalakog, e que agora nao tinha mais ninguem. Entao disse: 
"Quero deitar-me junto aos meus companheiros que estao mor
tos". Cheio de medo voltou a aldeia queim.ada. La estavam muitos 
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urubus. Maitxaule era medico-feiticeiro e tinha :;onhado com uma 
mo~a lindissima. Afugentou os urubus e deitou-se ao lado dos com
panheiros mortos. Tinha-se ungido, _de novo; com sangue. Estava 
com as maos na cabe~a, para poder agarrar imediatamente. Entao 
os urubus voltaram e disputaram os cadaveres. Depois veio a filha 
do urubu-rei. 0 que fez agora a filha do urubu-rei? Sentou-se no 
peito de Maitxaule. Quando quis picar-lhe no ventre, agarrou-a. 
Os urubus fugiram voando. 0 homem disse a filha do urubu-rei: 
"Transforma-te numa mulher! Estou aqui tao sozinho e nao te
nho ninguem que me ajude". Levou-a para a casa abandonada. I ... a 
a tratou como um passaro manso. Disse: "Agora vou pescar. 
Quando voltar, quero encontrar-te transformada em mulher!,, Foi 
pescar, fechando a casa e deixando la a filha do urubu-rei. Entao 
a filha do urubu-rei transformou-se em mulher. Havia muito mi
lho em casa. Ela tirou os graos das espigas, pisou-os no pilao, co
locou um pote no f ogo e fez to do o trabalho de uma mulher ... 

Segundo um mito dos Arowak na Guiana inglesa, apontado 
por Walter E. Roth ("An inquiry into the animism and folklore 
of the Guiana Indians", Thirtieth Annual Report of the Bureau of 
American Ethnology, Washington, 1915, p. 343), Makanauro uma 
vez observou um urubu-rei a roubar-lhe a ca9a da armadilha. 
Entao disfar~ou-se com algodao, deitou-se ao lado da armadilha 
e apanhou por meio desta astucia o urubu-rei, que se transformou 
numa bela m~a. Makanauro casou-se com ela, e os dois viveram 
juntos muitos e ditosos anos. 

Em mito Indio do baixo Fraser River (Franz Boas: Indiani
sche Sagen von der nord-pacifischen Kuste Amerikas, Berlim, 1895, 
p. 38-39), na regiao da costa ocidental da America do Norte, um 
mo~o cortou o peito do primo por meio de pontas de flechas, man
dando-o deitar-se e permanecer im6vel. Depois cobriu-o com areia 
ate o peito e escondeu-se na proximidade. Quando uma aguia se 
lan~ou sobre o primo, agarrando-o no peito, o mo90 apanhou a 
ave, vestiu-se com a pele dela e voou para o ceu onde se casou 
com a filha do sol. 

Alem do Rararesa ha na mitologia dos Karaja ainda outro 
ente, do qual estes indios tambem dizem que e, para eles, 0 que 
Deus e para OS brancos. Chamam-no 

NAXIV£. 

Dyuasa contou: Quando Karaja nasccu, nao havia fogo. Ha
via Naxive. Naxive era rapaz pequeno (Dyuasa mostrou a altura 
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de um metro). Era tao branco como Karaja ( os Karaja, segura
mente por estarem mais expostos aos raios do sol na sua vida no 
meio do grande rio, tern pele parda mais escura do que a maior 
parte dos outros indios que conhe90; mas a pele branca corres
ponde ao seu ideal de beleza). Naxive e como Deus dos cristaos. 
Karaja chamou Naxive pedirido-lhe fogo. Naxive possuia o fogo, 
mas disse que o nao queria dar. Entao Karaja mandou o sapo 
buscar o fogo. 0 sapo foi buscar fogo. Naxive apagou o fogo e 
mijou na boca do sapo. 0 sapo voltou para buscar outra vez o 
fogo do Naxive. Naxive perguntou-lhe: Que queres? 0 sapo disse: 
Tenho frio, quero aquecer o corpo. 0 sapo enganou-o, cagou-lhe 
na cara, roubou o fogo e deu-o ao Karaja. Entao Naxive viajou 
de canoa rio abaixo, viajou para muito longe, talvez ate Belem. 
Naxive e rapaz karaja com tembeta pequeno. Nunca voltou. 

Nuereh1 contou: Kanaxivue e homem pequeno Nao parece 
Karaja, parece tori. 0 velho Karaja ( o avo dos Karaja) foi pes
car. Entao veio Kanaxivue. Ravia raia, mas sem espinho. Kana
xivue fez pauzinhos da madeira de coqueiro, dando-OS a raia CO

mo espinhos. Entao a raia picou o Karaja. 0 Ka:raja chorou muito 
e foi embora. Quando o Karaja foi pescar, o sol estava pequeno 
,(dizendo isto, Nuerehi mostrou na dire9ao do oriente). Quando 
a raia picou, o sol estava la (Nuerehf mostrou o lugar onde o sol 
esta as tres horas). No dia seguinte, quando o sol ainda estava 
pequeno, Ka_naxivue disse que devia chover. Veio grande chuva. 
Choveu desde o sol pequeno da manha ate o sol pequeno da noi
te. Entao Karaja atou o Kanaxivue nos bra~os e nas pemas. Foi 
um corredor karaja que apanhou o Kanaxivue. No dia seguinte, 
Kanaxivue livrou-se e foi embora correndo. Correu para longe, 
correu ate a agua grande (boca do Amazonas). Kanaxivue fez OS 

morros, as pedras, a agua e o mato; ele fez tudo. Fez os mor
ros, tomando a terra entre ambas as maos e amontoando-a. Fez 
assim: (Nuerehi colocou as maos no chao de tal maneira que 
: .s pal!JlaS estavam opostas uma a outra a certa distancia, empur
rou-as na areia e entao, raspando, aconchegou-as de tal modo' que 
um montinho se formou entre elas). Kanaxivue disse que os Ka
raja deviam ser animais e eles se transformaram em todos os ani
mais; foram onc;a, veado, urubu, avestruz, seriema e peixe. Hoje 
ainda e Kanaxivue que faz chover. Ele nao tern mais o fogo. Ka
raja tern o fogo. Hoje, Karaja nao e mais animal. Kanaxivue e 
mau. Karaja nae;> tern deus born como o dos cristaos. Rararesa nao 
faz mais nada. 

Dyuasa explicou que a palavra Kanaxivue, usada por N ue
rehf, e da Hngua das mulheres, e que OS homens dizem: N axive. 
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Sob o tftulo "O diluvio", Ehrenreich (op. cit., p. 40-41) rela
ta o seguinte mito de Naxive, a quern chama de Anatiue (na sua 
fonografia alema: Anatiua) : Os Karaja estavam cac;ando porcos 
e faziam correr os animais ate um buraco. Comec;avam a escava-lo, 
tiravam porco por porco e matavam. Entao, de repente, encontra
ram um veado, depois uma anta e, finalmente, um veado brancb. 
Continuando a cavar, apareceram os pes de um homem. Os Kara
ja assustaram-se e chamaram um poderoso feiticeiro que conhecia 
todos os animais do mato. Este conseguiu tirar da terra o homem. 
0 homem chamava-se Anatiue e tinha um corpo delgado, mas 
uma barriga grande. Comec;ou a can tar na sua Hngua: Sou Anatiue, 
trazei-me fumo para fumar! O.s Karaja nao o entenderam. Corre
ram pelo .ma to de la pra ca, trazendo dif erentes fl ores e frutas. 
Anatiue recusou tudo e mostrou um que estava fumando. Entao 
trouxeram-lhe fumo. Fumou ate perder os sentidos. Foi carregado 
numa canoa e levado para a aldeia. La despertou e com!;;c;ou a 
danc;ar e cantar. Seu comportamento e sua lingua incompreensl
v~l assustaram os Karaja, que, com mulher e filhos, foram embora. 
Entao Anatiue ficou 'com raiva. Transformou-se numa piranha 
grande, perseguindo-os. Levou muitas cabac;as cheias de agua. Gri
tou aos Karaja que parassem. Como nao quisessem parar, rom
peu uma das cabac;as, e a agua comec;ou a subir. Como isso nao 
deu resultado, rompeu a segunda cabac;a e a agua subiu ainda 
mais. Assim continuou ate que toda a terra foi inundada, sobres
saindo so os morros do Tapirape. Os Karaja se tinham refugiado 
nestes dois picos. Anatiue convocou todos os peixes para tirar a 
gente debaixo dagua. 0 jail, o pintado e o pacu empreenderam a 
tarefa, mas em vao. Finalmente o bicudo conseguiu subit o morro 
por detras e derribar os Karaja. Hoje ainda ha la uma lagoa gran
de que indica o lugar onde cafram. S6 pouca gente restou e desceu 
quando a agua tinha desaparecido. 

Segundo Fritz Krause (op. cit., p. 346), Naxive chama-se 
IG'noxlwe OU Kenaxiwe' (op. cit., p. 473, 477), OU Kenaiixiwe' (op. 
cit., p. 482). Krause recebeu estas duas ultimas palavras do Karaja 
Kurixi (op. cit., p. 344), que lhe contou os mitos da forma por 
que lhos havia contado sua mae. 0 que explica o uso destas pala
vras, tomadas a lingua das mulheres. Kurixi as traduziu por "Deus'' 
e "eco". Contava 0 seguinte mito (op. cit., p. 481): 0 rapaz Ke
naiixiwe.' morava em casa de sua av6. Caiu uma grande chuva. 0 
mutum entrou na casa, completamente molhado. 0 rapaz agarrou o 
mutum, expulsou-o da casa, dizendo: aqui tu nao 'tens nada a fazer. 
No dia seguinte, a av6 fr>i ao mato buscar lenha. 0 rapaz enegreceu 
o rosto e o corpo com carvao, seguiu-a as escondidas, violentou-a, 
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tirou-lhe a tanga de entrecasca e correu rapidamente par~ casa. 
A av6 chegou em casa contando o que lhe tinha suced1d~. 0 
rapaz disse que queria castigar o malfeitor. Foi ao niato, fenu-se 
com a flecha em todos os ded0s do pe e voltou mostrando suas 
feridas a av6. Esta sentou-se, lamentando-se em alta voz. 0 mu
tum veio; tinha visto. tudo o que acontecera no mato, fez mm, mm, 
contando tudo a av6. 0 rapaz tomou a trombeta e tocou, para 
que .a av6 nao pudesse ouvir o . mut:im. A rapaziada da aldeia, 
atraida pelo som da trombeta, ve10, tirou-lhe a trombeta e espan
cou-o por causa do delito que o mutum contaFa. 

Alem disso, Krause (op. cit., p. 346) relata o seguinte mito 
contado pelo Karaja Cadete Chico: 0 pai dos Karaja e Deus 
(kmox'i'we). 0 mundo estava nas trevas. Deus .engoliu ar, entao 
ficou com barriga grossa; estava deitado no chao Veio o jaburu. 
Depois veio a ave pequena caracara e sentou-se ao lado. Disse: 
Vamos comer. 0 outro disse: Espere ate mais tarde. 0 jaburu fez 
voltas por cima. A pequena ave disse:. Ele esta morto. 0 jaburu 
disse: Nao, esta vivo. 0 jaburu voou a1nda ao rector. Depo1s sen
tou-se na bariiga de deus. 0 deus agarrou-o e ficou vivo. Obri
gou o jaburu a trazer luz; porque ainda nao havia luz. 0 jaburu 
trou,xe uma luz pequena Deus disse: Nao, quero outra. 0 jaburu 
trouxe uma luz maior, . a lua, e perguntou: f: esta? Deus disse: 
Nao, quero outra. Entao o jaburu trouxe o pr6prio sol e tud? fi
cou na claridade do dia. 0 jaburu perguntou: :£ esta? Deus cl1sse: 
:£ esta que quero. Entao o jaburu foi embora. Tambem a pequena 
ave foi embora. Os Karaja ficaram. Era dia. Naquele. tempo, os 
Karaj:i moravam debaixo da agua Sua patria e no Furo das 
Pedras. · 

Este mito contem como componentes dos mitos do Naxive, 
acima citados, somente a designa<;ao de Naxive como "deus" e a 
"barriga grossa" da versao de Ehrenreich. No restante, represen
ta uma versao do mito de Rararesa. A particularidade de atribuir 
ao Naxive o papel do homem que adquiriu para os Karaja o sol 
indica a importancia preponderante que lhe e dada. Em todo caso, 
parece-me que esta versao deve ser admitida com reservas, por
que o papel util desenipenhado por Naxive nao corresponde de 
modo algum a seu carater de malfeitor, claramente demonstrado 
nos outros mitos. 

Tanto na versao que Nuerehi me contou, como na relatada 
por Ehrenreich, Naxive aparece como causador das grandes en
chentes que amea<;am os Karaja. Se hem que esta ameac;a nao te
nha sido relatada expressamente por Nuerehl, e evidente, pela men
<;ao, que se tinha por necessario amarrar os bra~os e as pemas do 
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Naxive, o que nao significa outra coisa senao a ac;ao de amarrar 
o elemento ameac;ador. Alem disso, todos os que estao familiari
zados com as condi<;oes de vida dos Karaja conhecem a fatalidade 
dessas enchentes. Quando, anualmente, as aguas do Araguaia . so
bem, inundanclo vastas regioes, vem Rara os Indios as miserias e 
fadigas: sao desalojados das praias e tern de refugiar-se nos matos. 
No tempo seco, as praias sao como uma mesa pasta: todos os ani-. 
mais se reunem, as tartarugas poem os seus saborosos ovos na . 
areia e, ao redor das bordas aplainadas, brincam multidoes dos 
melhores peixes. Nao ha cama melhor e praga de tlanga mais linda 
do que essas limpas e brancas ilhas e margens com o seu sqlo liso 
e mole. In6spitos, porem, sao os matos, inimigos do homem. E 
no tempo das chuvas e di(icil cac;ar, mais diflcil ainda pescar. Nao 
raro o rio sobe tanto que devora ate as rniseraveis planta<;oes da 
tribo. 

Que, segundo Nuerehf, Naxive fa<;a chover, enquanto,, segundo 
Ehrenreich, produza a enchente, quebrando cabac;as cheias de 
aguaJ nao e dif erenc;a ,estranha, se se considera que e necessario 
chover s6 em certos I?Ontos e nao em todos os lugares de um rio, 
para faze-lo subir. 

Tambem no mito relatado por Krause (op. cit., p. 481) e 
rnencionada. uma H,grande chuva", quando o mu tum, antogonista de 
Kenaiixiwe', fica "completamente molhado". -

Os mitos do diluvio estao divulgados pelo mundo inteiro em 
inumeras vers6es e encontram-se tambem em grandes regi6es da 
America do SuL Quero citat aqui so algumas: 

Entre os Tapirape, contou-me Vuatanaml': Quando veio a 
· grande enchente, s6 ficou urna rnulher-mutum, uma mulher-peri
quito, e dois homens-jacu. Estavam sentados num grande pate em
baixo da terra. Quando a enchente acabou, s.alram da terra, e havia 
kaui e muitos Tapirape. { Quer dizer que os quatro eram os pri
meiros pais dos Tapirape.) 

Andre Thevet (La Cosmographie universelle, Paris, 1575; 
apud A. Metraux: La religion des Tupinamba et ses rapports avec 
celle des autres tribus Tupi-Guarani, Paris, 1928, p. 44-45, 228-
29), nas suas viagens ao Rio de Janeiro nos anos de 1550 e 1555, 
ouviu dos antigos Tupinamba uma versao do mito do diluvio, segun
do a qual .numa briga entre os irmaos Tarnendonare e Aricoute, 
a aldeia onde ambos se encontraram subiu reperitinamente para o 
ceu, enquanto eles ficaram na terra. Entao tamendonare, por es
panto ou indignac;ao, bateu tao viqlentarnente no chao que nasceu 
uma fonte, cuja agua cobriu dentro de pouco tempo as colinas e 
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costas, parecendo ate alcanc;ar as nuvens. Os irmaos refugiaram
se na montanha e, por fim, tinham de subir nas arvores, para sal
var-se da inundac;ao. Tamendonare trepava com sua mulher por 
uma palmeira pind6 e Aricoute com a sua por um jenipapeiro. Pa
ra saber se a agua tinha caido, Aricoute mandou sua mulher jogar 
abaixo jenipapos. Todos, homens e animais, estavam afogados. S6 
os dois irmaos e suas mulheres ficaram vivos. Deles descendem 
dois povos diferentes, os Tupinamba e os Tominu (Tamoyo; 
H. B.). 

Hans Staden ( Warhaftig Historia vnd beschreibung eyner 
Landtschafft der Wilden/ Nacketen/ Grimmigen Menschfresser
Leuthen in der Newenwelt America gelegen, Marburgo, 1557; re
impressao fac-similar da i.a ed., Frankfurt a. M., 1927, r 4, f 2) 

escreve dos Tupinamba: Dizem que havia uma vez uma agua gran
de que afogou todos os seus av6s, e alguns tinham-se salvado 
numa canoa, outros trepando em altas arvores. Presumo que deve 
ter sido o diluvio. 

Este mito e mencionado tambem por outros autores antigos 
que escrevem sobre os Tupinamba, como Femao Cardim (Trata
dos da terra e gente do Brasil, Rio de Janeiro, 1925, p. 160), 
Marcgraf ( Guil. Piso et Georg Marcgra'f de Liebstadt: H istoria 
naturalis Brasiliae, Batavorum et Amstelodami, 1648, p. 278), 
Johan Nieuhof ( Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reize, 
Amsterda, 1682, p. 220) e Simao de Vasconcelos ( Cronica da 
Companhia de Jesus do Estado do Brasil, 1663, Lisboa, 1865, 
p. 58-59). 

Na mitologia de algumas tribos tupi, ao incendio universal 
sucede uma grande enchente. Esta, segundo uma versao dos Tu
pinamba reproduzida por Andre Thevet na sua Cosmographie (Me
traux, op. cit., p. 44), tern o objetivo de apagar as chamas, e for
ma os rios e o mar. 

Segundo· a tradic;ao dos Apapocuva (Curt Nimuendaju: "Die 
Sagen, von der Erschaffung und Vemichtung der Welt als Grund
lagen der Religion der Apapocuva-Guarani", Zeitschrift fur Ethno
logie, 46, Berlim, 1914, p. 332-36), a terra, primeiramente, econ
sumida pelo fogo e, depois, coberta pela agua do mar. 

Os Chiriguano (Bernardino de Nino: Etnograf ia chiriguana, 
La Paz, 1912, p. 131-32; Briand Nordenskiold: lndianerleben, 
Leipzig, 1912, p. 251-54) e os Tembe (Curt Nimuendaju: "Sagen 
der Tembe-Indianer", Zeitschrift fur Ethnologie, 47, Berlim, 1915, 
p. 288-89) tern versoes semelhantes. 
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Nas versoes dos Xipaia (Curt Nimuendaju: "Bruchsti.icke 
aus Religion und Dberlieferung der Sipaia-Indianer", Anthropos, 
16/ 17, St. Gabriel-Modling, 1921-1922, p. 1017-18) e ,d~s Tau
lipang (Koch-Gri.inberg, op. cit., p. 3 8), po rem, sucede a 1nunda
c;ao da terra o grande incendio. 

· Sobre o mito do diluvio dos Chiriguano no noroeste do Cha
co anota A. Metraux ("Mitos y cuentos de los indios chiriguano", 
Revista del Museo de La Plata, 33, Buenos Aires, 1932, p. 170): 
Temos tres versoes deste mito, das quais duas tern sido recolhidas 
entre os Chiriguano · e uma entre os Chane. As versoes dos Chiri
guano tern sido apontadas por Domenico del Campana ("Notizie 
intomo ao ciriguani", Archivio per l'antropologia e la etnologia, 
32, Florenc;a, 1902, p. 22) e Nino (op. cit., p. 132) e a dos Chane 
por Nordenskiold (op. cit., p. 253-54). Esta ultima, apesar da sua 
procedencia, e de origem puramente guarani, tendo sido adotada 
pelos Chane ao mesmo tempo que se assimilaram aos Guarani. Na 
minha versao, o diluvio e causado pela cheia de um rio, nas outras, 
por chuvas. A mitologia apapocuva-guarani atribui tambem a um 
transbordamento do mar o fim do mundo (Nimuendaju: "Die Sa
gen von der Erschaffung" etc., p. 332-36) . 

Segundo o mito do diluvio dos Mbya no Paraguai oriental 
(Franz Mi.iller: "Beitrage zur Ethnographie der Guarani-Indianer 
im ostlichen Waldgebiet von Paraguay", Anthropos, 29, St. Ga
briel-Modling, 1934, p. 186) , Tupa abandonou a terra quando, 
por causa do incesto de um dos seus filhos, veio a grande agua. 
Embarcou com a familia numa canoa e viajou para "o alem do 
ceu". Esta canoa lembra a area de Noe, especialmente se se con
sidera que OS Mbya, desde muito tempo, vem SOfrendo influencias 
cristas. Em outro trabaJho, Franz Muller ("Folkloristische Texte 
der Guarani-Indianer", Phoenix, 13, Buenos Aires, 1927) cita um 
mito do diluvio dos Chiripa. 

Tambem os Guayaki, que nas suas correrias continuas che
gam ate 0 territ6rio dos ultimos, sabem contar que uma agua 
grande e turva foq;ara os antepassados a subir com suas mulheres 
a uma alta palmeira pind6. Sentaram-se em cima dela. A agua 
alcan9ou-lhes as pemas. Mas acomodaram-se bem na arvore, en
trela~aram as folhas ; trouxeram tambem fogo e couve de palmeira 
para comer. Jogaram um pedaci~ho de couve de palmeira .para 
baixo e perceberam que a agua atnda estava perto. Quando jOga
ram mais um pedacinho, perceberam que a agua ja estava longe 
Entao desceram e cortaram a palmeira. 

Certas analogias com este mito encontramos numa tradi9ao 
dos Tembe no Para e Maranhao (Nimuendaju: "Sagen der Tern-
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be-Indianer", p. 293-94), os quais, se bem que localmente muito 
distantes dos Guayakl, pertencem lingiiisticamente ao mesmo gru
po, isto e, aos Tupi. N as versoes de ambas as tribos, os sobrevi
ventes, como os irmaos Tamendonare e Aricoute no rnito dos Tu
pinamba acima citado, salvam-se trepando em arvores e verificam 
a altura da agua jogando frutas. A versao dos Tembe diz: Numa 
grande inunda~ao causada por muita chuva, a agua subiu a tal al
tura que muita gente se afogou. Alguns salvaram-se subindo as 
palmeiras. Como na escuridao nao pudessem ver nada, jogavam, de 
tempos a tempos, frutas de palmeiras para baixo, para poder ouvir 
se o chao estava seco ou coberto de agua. Ouviam s6 o ruido 
caracterfstico das frutas caindo na agua. Come~aram entao, na es
c~ridao, a se chamar a maneira de sapos, e tanto o fizeram que 
vrraram sapos. 

Como os Horio, tribo dos Chamacoco, contaram ao padre 
Pittini (Jose de Alarcon y Canedo/ Riccardo Pittini: El Chaco pa
raguayo y sus tribus, Turim, 1924, p. 32) , numa inunda9ao que 
subiu ate as nuvens, s6 um dos seus com sua familia pode salvar
se. Cavara um buraco, encerrara-se nele e saira somente quando 
ouvira passar um passaro por sobre a cabe~a. 

Tambem entre outros Indios do Chaco encontramos o mito 
do diluvio. R. Lehmann-Nitsche da duas versoes dos Toba ("Mi· 
tologia sudamericana X, La astronomfa de los Tobas", segunda 
parte, Revista del Museo de La Plata, 28, Buenos Aires, 1924/ 25, 
p. 197-98) e uma dos Vilela ("Mitologia sudamericana XI, La as
tronomia de los Vilelas", ibidem, p. 211-12). 

Os Kaxinaua (J. Capistrano de Abreu, op. cit, p. 500-04) 
contam de uma grande chuva que causou o diluvio. S6 um casal 
conseguiu salvar-se em altas arvores, o homem num pau-d'arco e 
a mulher num urisurizeiro. Destes dois descendem os Kaxinaua. 

1. Barbosa Rodrigues ( Poranduba amazonense) cita as alu
soes aos mitos do diluvio, narradas no rio Solimoes (p. 211-12), 
no rio Purus (p. 213-15) e no rio Padauiri (p. 217). 

J a relatei as versoes do mito do diluvio dos Bororo nas pagi
nas 98-99 e 101-02 do presente livro. 

Segundo a tradi9ao das tribos karaib Arekuna · e Taulipang 
(Koch-Griinberg, op. cit., p. 33-38), a grande enchente saiu da 
arvore universal, quando, imprudentemente, foi cortada. Koch
Griinberg (op. cit., p. 259) observa, a prop6sito: 0 mito do di
luvio em rela~ao com a arvore universal, que da todas as boas 
frutas, encontra-se, com alguns tra~os divergentes, tambem entre 
outras tribos de Guiana que pertencem ao mesmo grupo lingiiis-
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tico. Um mito dos Akawoio, relatado pelo missionario ingles Brett, 
mostra grande numero de analogias com 0 mito do diluvio dos 
Arekuna, $ens vizinhos ocidentais imediatos. 

A substancia do mito de Naxive, que Dyuasa me contou, e o 
roubo do fogo pelo sapo. 0 roubo do fogo por animais e um moti
vo muito espalhado na America do Sul. Ora e a raposa a ladra da 
faisca, ora o sapo. 0 sapo sempre o e nas tribes da grande familia 
lingliistica dos Tupi. Que haja sido escolhido para tal papel e 
muito compreensivel pois, como se sabe, este animal tern a capa
cidade singular de engolir coisas ardentes, como cigarros e brasas, 
talvez porque os tome por pirilampos. 

Entre os Guarani do litoral paulista que moram perto de Ita
nhaem (Baldus: Indianerstudien, p. 213, e "Ligeiras notas sobre 
os indios Guarani do litoral pauJista'', Revista do Museu Paulista, 
16, Sao Paulo, 1929, p. 92), ouvi de um velho: Antigamente a 
gente sabia tudo melhor. Os pais relatavam que o sapo nos trou
xera o fogo que Sao Pedro recebera de Deus. Sao Pedro nao que
ria dar fogo aos GuaranL Entao caiu uma falsca que o sapo engo
liu e transmitiu aos Guarani. 

Segundo a tradi~ao dos Chiripa (Baldus: "Ligeiras notas so
bre duas tribos tupi da margem paraguaia do alto Parana, Guaya
ki e Chiripa", Revista do Museu Paulista, 20, Sao Paulo, 1936, p. 
755), o primeiro que possuiu o fogo foi o urubu. 0 urubu encon
trou Peru. Peru fingiu-se morto. Entao o urubu quis assa-lo. Quan
do o deitou ao fogo, Peru dispersou as brasas. 0 sapo queria rou
bar o fogo e engoliu pequeno peda~o de brasa. Depois Peru ajun
tou novamente as brasas 0 sapo levou o pequeno pedac;o. 

0 parentesco entre os Chiripa no Paraguai oriental e os Gua
rayu na Bolivia e tambem evidenciado pela versao seguinte do 
mesmo mito contado pelos ultimos a Erland Nordenskiold (ln
dianer und Weisse in Nordostbolivien, Stuttgart, 1922, p. 155): 
Uma vez havia um homem que nao tinha fogo. Os urubus-pretos 
tinham 0 fogo. 0 homem banhou-se em agua fetida, pegou um 
pau, deitou-se por terra, fingindo-se morto. Os urubus vieram e 
fizeram fogo para come-lo. Entao ele se levantou prontamente, 
Iauc;ando as brasas na dire~ao em que o sapo * estava sentado. 0 
sapo tomou um pequeno peda~o na boca e engoliu-o. Os urubus 
voltaram, mas o fogo estava apagado. Entao acharam o sapo, sus
peitaram que ele tivesse roubado o f ogo, e f or~aram-no a jogar 
fora a brasa. 0 homem banhou-se outra vei em agua f etida, dei-

• Nordensldold escreve no texto alemao Frosch, isto e, ra. Seguramente, porem, 
o narrador Guarayu entendeu "sapo" . 
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tou-se por terra com um pau na mao, fingindo-se morto. Os urubus 
vieram e fizeram fogo para come-lo. Ele levantou-se prontamente, 
lanc;ando as brasas na direc;ao em que o sapo estava sentado. 0 
sapo tomou um pequeno pedac;o na boca e engoliu-o. Os urubus 
voltaram, mas o fogo estava apagado. Esta vez, porem, o sapo 
tinha-se escondido tao bem que os urubus nao o apanharam. Des
de aquele tempo, os Guarayu tern fogo. 

Semelhante e a versao dos Apapocuva (Nimuendaju: "Die 
Sagen von der Erschaffung" etc., p. 326-27), segundo a qual a 
aquisic;ao do fogo e atribuida ao Nhanderyquey, que o toma dos 
urubus com ajuda do sapo. 

Em um mito dos Chiriguano relatado por A Metraux ("Mi
tos" etc., p. 171-72), tambem o sapo cururu rouba o fogo dos 
urubus, que sao considerados donos deste elemento. Engole-o e o 
traz a esta tribo. Outras vers6es deste motivo mitico dos mesmos 
Indios sao dadas por Nordenskiold (lndianerleben, p. 254) e Nino 
(op. cit., p. 133). 

Na mitologia dos Tern be (Nimuendaju: "Sagen der Tembe
lndianer", p. 289) e dos Xipaia (Nimuendaju: "Bruchstticke" etc., 
p. 1015 ), tambem os urubus sao os donos do fogo. 

0 mito que os Tapirape me contaram do sapo cururu que 
rouba fogo esta em contradic;ao com as vers6es acima referidas 
das outras tribos tupf, porque, segundo ele, o cururu nao .roubou 
o fogo para traze-lo aos indios, mas tirou-o destes para ele mesmo 
poder aquecer-se. 0 texto diz: Tenho frio, disse cururu, roubou 
aos Tapirape o fogo e tern agora um grande fogo no mato. 

Por fim, seja citada ainda a narrac;ao de uma representac;ao 
do roubo do fogo numa danc;a de cururu na tribo tupi dos Guaja
jara no rio Grajau no Maranhao (Heinrich Snethlage: "Maine 
Reise durch Nordostbrasilien'', Journal fur Ornithologie, 75, Ber
lim, 1927, p. 468-69) : Recomec;ou o canto; quando se tornou 
mais alto, o chefe da tribo levantou-se, danc;ou alguns passos e 
sentou-se novamente. Entao trouxeram-lhe um gigantesco cachim
bo no qual chupou algumas vezes. Mais fogosamente repetiu a dan
c;a, enquanto eu aproveitava a ocasiao para experimentar o pito. 
Nao me dei muito bem com a cachimbada, porque os nervos da 
cavidade bucal me ficavam imediatamente afetados. A cada inter
valo do baile punha-se o chefe a cachimbar. Que isto lhe era ne
cessario, evidenciou-se depois. Ateou-se um fogo ao redor do qual 
os rapazes morenos pulavam em estado de embriaguez completa. 
De repente o chefe acocorou-se e pos-se a saltitar pelo fogo, sol
tando o hu, hu, hu do sapo. Depois tomou uma brasa e, pondo-se 
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a assopra-la, .engoliu-a devagar. Isso foi o ponto culminante do 
baile mas nao o unico. A danc;a durou, quase sem interrupc;ao, 
toda 'a noite. E sempre se repetia a cena do engolir da brasa. 

0 INCJ;:NDIO UNIVERSAL 

Dyuasa contou: Antigamente brigavam dois velhos Karaja 
no Furo do J avae ( o direito de ambos os brac;os do Araguaia que 
formam a ilha do Banana!). Um deles fez um grande buraco na 
terra, para matar o outro. No buraco ateou grande fogo. Tod?s ~s 
Karaja, homens, mulheres e crianc;as, morreram, todos os an1ma1s 
morreram, os peixes morreram, tudo morreu. S6 os dois velhos fi
caram vivos. Entao um dos velhos dis'se: Agora quero matar-te. 0 
segundo velho retrucou: Agora quero matar-te. Tinham jog ado ao 
fogo os outros. Os velhos lanc;avam um ao outro flechas ao esto
mago. As flechas safram pelas costas. Entao os velhos morreram. 
Um deles chamava-se Ores6oitxu. Entao um periquito veio voando. 
(Era uma menina-moc;a-periquito.) Karaja perguntou: Queres ca
sar comigo? O periquito casou-se com Karaja. Por isso Karaja nao 
mata periquitos, porque 0 periquito e a mae de todos OS Karaja. 

Os acontecimentos depois da morte dos dois velhos sao me
lhor explicados na versao de Nuerehi. Ei-la : S6 dois homens ve
lhos restavam depois do grande fogo. Disseram: Agora vamos ver 
quern morre. Atiraram um ao outro f~echas ao e~tomago ~ mo~
reram ambos, imediatamente. Nada mats restou alem de do1s pen
quitos na casa dos velhos e dois rapazes karaja que se tinham 
escondido. Os periquitos comec;aram a pisar milho e a cozinhar. Os 
rapazes viram. Viram que os periquitos eram moc;as. Ja eram mo
c;as adultas. Os rapazes eram ainda pequenos. Quando se fizeram 
homens, casaram-se com os periquitos e tiveram muitos filhos. To
dos os filhos eram Karaja. 

Paul Ehrenreich (op. cit., p. 39-40) relata, sob o titulo "Os 
dois poderosos", a versao seguinte: Numa aldeia, uma festa tinha 
sido celebrada. Os danc;arinos tinham tirado as mascaras Todos 
sairam para cac;ar e pescar. Cada um prometeu ser o primeiro a 
voltar com rica presa. Foram em tres canoas rio acima, apenas 
um rapaz foi sozinho rio abaixo. Sua velha mae, que, por ser cega 
e paraHtica, nao podia afastar-se do fogo, tinha ficado. Perguntou
lhe na volta: Quern danc;ou la? Foram realmente os mortos que 
danc;aram? O filho respondeu: Nao, foram os Karaja, mas puse
ram os dedos uns em cima dos outros, a maneira dos defuntos. 

125 



Entao voltaram tambem os outros, entre eles dois poderosos de 
nome Teuira e Xokroe. Um, com a sua facade dentes de piranha, 
cortou a cabe<;a a velha, mostrou-a aos que· estavam em redor e 
mandou cavar uma profunda cova. Depois mandou trazer corti<;as 
e peda<;os de madeira, enchendo a cova e pondo fogo neste ma
terial. Os do is "poderosos" atiraram os Karaja um por um ao f ogo 
chamejante. Depois dan<;aram com gritaria selvagem. ao redor do 
f ogo, can tan do: T euira idjeura / kabo kabo/ aehe aehe aehe hehe
ham / deara Teuita deara Xokroe. Entao ambos colocaram-se um 
em frente do outro, para o tomeio. Cada um vangloriava-se de po
der acertar coin um tiro o olho do otitro. Atiratam os seus projeteis 
ao mesmo tempo, e um cala morto pela mao do .outro. De toda 
a aldeia s6 restaram dois periquitos. Entao vieratn dois jovens 
Karaja que se tinham atrasado na ca<;a, e acharam a aldeia vazia. 
Um, cheio de pavor, quis fugir, mas o outro o reteve. Quando, 
no dia seguinte, se afastaram. para ca<;ar~ ouviram na aldeia o pisar 
no pHao, como s~ mulheres trabalhassem. Ali na sua volta acha
ram a comida preparada ppt maos desconhecidas. Em vao chama
ram pelas mulheres que tinham preparado a refei~ao. Ninguem 
respondeu. No dia seguinte aconteceu a mesma -coisa. No terceiro 
dia, por fim, a curiosidade fez voltar os dois jovens, quando ouvi-

· ram a pisar. Acharam na easa duas mo~as que, na entrada deles, 
ficaram com a cabe~a inclinada e sem diz_er palavta. Finalmente 
as mo~as deram-se a conheeer como os dois periquitos transfor
tnados. Os jovens casaram-se com elas, e seus descendentes sao os 
atuais Karaja. 

Entre os Tapirape me foi contado o seguinte mito do incendio 
universal: Todos os Tapirape tinham morrido. N1,J,ma velha casa 
de dan~a havia um buraco grande com fogo no qual todos tinham 
morrido. Dois homens-jacu, uma mulher-mutum e uma mulher
periquito estavam numa , velha cabana. Os dois homens· jacu esta
vam deitados em redes e dormiam. A mulher-mutum e a mulher
periquito estavam em grande pote e dormiam. Entao a mulher-mu
tum e a mulher-periquito acordavam e deitavam-se junto aos 
homens-jacu nas redes. Foram estes os pais de. todos os Tapirape. 

Evidentemente ha parentesco entre o mito do incendio univer
sal dos Tapirape e o dos seus vizinhos, os Karaja. Em ambos, o 
f ogo arde num grande bur a co e uina mo<;a-periquito torna-se "mae 
primaria" (Urmutter) da tribo. 

Essencialmente diferentes da versao dos Tapirape sao os mi
tos do incendio universal das outras tribos tupl a que ja referi. 

Segundo a versao dos Tupinamba dada por Thevet (Metraux: 
La re,ligion etc., p. 44 e 226), Monan deixou cair o fogo do ceu. 
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Este consumiu tudo que estava na terra, e pelo calor formaram-se 
os vales e as montanhas. S6 um homem f oi salv:o por Mon an, que 
0 levou "ao ceu OU a um outro lugar". Mais tarde, Monan deu-lhe 
uma mulher, e do casal descendem todos os homens. 

Segundo a versao dos Apapocuva (Nimuendaju: "Die Sa
gen von der Erschaffung" etc., p. 332-36), Nhanderyquey retira o 
apoio onde descansa a terra, e esta e devorada pelas chamas. 

Na mitologia dos Chiriguano (Nino, op. cit., p. 131-32; Nor
denskiold, lndianerleben, p. 25.1-54), Aguaratumpa poe fogo nos 
campos e matos, causando, assim, o grande incendio. 

Segundo a tradi~ao dos Tembe (Nimuendaj6: "Sagen der 
Tembe-Indianer'', p. 288-89), uma crian~a acendeu a agua de um 
rio com uma vela que um homem lhe tinha dado, e a terra pegou 
fogo. Uma mulher gravida e.scondeu-se com um menino nos tron
cos das bananeiras, que fogo al gum pode destruir. Morreu toda a 
humanidade. S6 a mulher e o menino se salvaram. 

Nas versoes dos Xipaia (Nimuendaju: "Bruchstil~ke" etc., p. 
1017-18), um demonic furioso joga o fogo atras de seus filhos e, 
deste modo, faz arder o mundo. 

Na mitologia dos Yurakare (Alcide d'Orbigny, Voyage dans 
l'Amerique meridionale, partie historique, t. III, parte I, Paris, 
1844, p. 209), dos vizinhos ocidentais tla tribo tupl dos Guarayu, 
na Bollvia, tambem e mencionado um grande incendio que destruiu 
a humanidade$\ A filba do unico ser que lhe tinha escapado casou
se com Ule, uma arvore transformad~ ~m homem. J. Barbosa Ro
drigues (op. cit., p. 252 ss.) da, da mesma tribo, uma versao 
deste mito. 

No mito do incendio universal dos Taulipang (Koch-Griin
berg, op. cit., p. 38-39), toda a ca<;a entrou na terra por um bura
co. Nao se sabe onde fica esse buraco. Tudo foi queimado, ho
mens, montanhas, pedras. Os rios secaram. Por isso, as vezes se 
encorttram grandes peda<;os de carvao na terra Macunalma fez 
de cera novos homens. Mas estes derreteram completamente ao 
sol. Entao fez homens de barro. Estes endureceram ao sol. Entao 
transfonnou-os em homens. 

Dos Toba, R. Lehmann-Nitsche ("Mitologfa sudamericana 
X", p. 195-96) relata o seguinte mito do incendio universal: Acon
teceu que uma vez o f ogo destruiu toda a terr a. Outros homens e 
mulbe.r:es ficaram na terra, tendo de esconder-se em covas. Assim 
foi que depois que a terra acabou de arder, um velho saiu trans
formado em jacare, uma velha em tamandua, outros em veados, 
avestruzes, rapesas, porcos etc., e assim em todos os animais. S6 
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um saiu homem ·tal como havia entrado na cova. Mas nao havia 
mulher. Entao baixaram do ceu uma mulher atada numa corda e 
cortaram a corda do lado de cima, quando a mulher estava perto 
da terra. E como a cortaram muito perto da terra, saiu feia, mas se 
tivessem cortado a corda mais acima, a mulher teria saido linda, 
e assim todos os indios seriam brancos e lindos. Esta mulher uniu
se com o unico indio que havia na terra, e dai come<;aram os indios 
atuais. Este feito ha de repetir-se. 

Tambem outra tribo do Chaco, os Tumereha (Baldus, India
nerstudien, p. 76), fala de um incendio universal" no futuro. Rela
tam que em determinada ocasiao o sol se abrira rompendo todos 
os ceus que agora o separam da terra, e entao tudo se queimara 

Segundo o relat6rio escrito na primeira metade do s~culo 
XVIII pelo padre Jose Guevara ("Historia del Paraguay, Ri~ de 
la Plata y Tucuman", Anales de la Biblioteca, t. 5, Buenos Aires, 
1908, p. 65), os Mocovi, indios do Chaco, pertencentes, como os 
Toba, ao grupo lingilistico dos Guaiku~u, pensavam igualmente 
que o incendio universal sucedeu por ca1r o sol na terra. 

A rela9ao estreita entre os mitos do incendio universal e os 
do diluvio e evidente na tradi<;ao de uma tribo aruak que mora no 
rio Purus, os lpurina (Ehrenreich, op. cit., p. 71), porque, segun
do sua versao, o mun do foi destruf do por um liquido quente que 
queimou tudo, 0 mato e a agua. S6 OS homens subsistiram, e das 
plantas restou apenas o marimari. 0 avo dos Ipurina, a pregui<;~; 
trepou nesta arvore para recolher as frutas, porque os homens 1a 
nao tinham mais nada para comer. A terra estava em trevas. 0 
sol e a lua estavam escondidos. A pregui<;a recolheu as frutas, 
jogando os caro~os para baixo. 0 primeiro caiu em terra dura, o 
segundo na agua, 0 terceiro em agua mais funda etc. 

O jogar de frutas e coisas semelhant~s para co~hecer a ~l:u~a 
da agua ja nos e conhecido pelos menc1onados mitos do dtluv10 
dos Guayaki, Tembe e Tupinamba e constitui mais uma analog~a 
entre estes e o mito do incendio universal dos Ipurina. 

Finalmente, as versoes do mito do incendio universal que fica
mos conhecendo, dos Karaja e dos Tapirape, tern um elemento co
mum com o mito do diluvio dos Canhari no Peru, relatado por 
Bancroft (Native races, V, 15; v. Richard Andree: Die Flutsagen, 
Braunschweig, 1891, p. 116-17), a saber, o casamento dos sobrevi
ventes com mulheres-papagaio, que se tomam "maes primarias" da 
tribo. O mi to peruano diz: Antes da grande enchente, do is irmaos, 
os unicos sobreviventes, refugiaram-se nu~ monte. Quando as 
aguas desapareceram, desceram para 0 vale em procura de alimen: 
to. Voltando a sua cabana no cume do monte, encontraram la 
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comida preparada por maos desconhecidas. Para saberem de onde 
provinha, u~ dos irmaos escondeu-se atras da cabana, enquanto 
o outro desc1a novamente para o vale. Aquele descobriu duas ara
ras com cgra de mulher, que vieram e prepararam uma comida de 
pao e came. Quando estas perceberam o irmao escondido tenta
ram fugir. 0 homem, porem, apanhou uma arara, e est~ ficou 
sen do sua mulher. Dele descendem todos os Canhari. 

A particularidade de homens casarem-se com animais e fre
qiiente nos mitos dos Indios. No mito dos Taulipang acima citado, 
comunicado por Koch-Grunberg (op. cit., p. 81 ss.), em que Mait
xaule apanha a filha do urubu-rei, esta, mais tarde, transforma-se 
numa mulher e torna-se esposa dele (op. cit., p. 83). 

Tambem na mitologia dos Tembe (Nimuendaju: "Sagen der 
Tembe-Indianer", p. 295 ss.), um homem casa-se com a filha do 
urubu-rei, a qual roubara o vestido de penas, enquanto ela se 
banhava. 

Segundo um· mito dos Arawak em Suriname, relatado pelo 
padre C. van Coll ("Contes et legendes des Indiens de Surinam", 
Anthropos, 3, 1908, p. 484-85), antigamente, um homem vivia com
pletamente sozinho num deserto afastado, tendo como unico com
panheiro um cao. Um dia foi ca~ar, deixando o cao como guarda 
da casa. No mato foi agradavelmente surpreendido ao achar magni
fica planta9ao de mandioca. Sua primeira ideia foi indagar quern 
lhe preparara aquilo. Porque ele era o unico ser humano naqueles 
sitios. Escondeu-se atras de uma arvore. Viu entao chegar o cao. 
Este despiu-se da pele e trabalhou como gente na ro<;a. O homem 
seguiu-o, mas nao deu a perceber que o estava a observar. No dia 
seguinte foi outra vez a ro~a, procurando um lugar para trabalhar, 
dormir e fazer fog~. Tinha deixado o cao, como sempre, para guar
dar a casa. Apesar disso, este, as escondida~, v seguia. O homem 
fingiu que dormia, depois de ter posto o cesto ao seu lado. Veio o 
cao, despiu-se imediatamente da pele e entregou-se ao trabalho co
mo se gente fosse. 0 homem, sem fazer o menor barulho, agarrou 
a pele, escondeu-a no cesto, levou-a ao mato e queimou-a. Assim 
o cao virou mulher, nao podendo mais transformar..;se. Tornou-se 
esposa do homem e mae de famllia numerosa. 

0 missionario W. H. Brett (Legends and Myths, 2.a ed., Lon
dres, p. 176 ss.) conta, dos Arawak da Guiana inglesa, uma va
riante deste mito: A filha de um feiticeiro amava um jovem ~ soli
tario ca<;ador e, por isso, pediu a seu pai que a transformasse em 
cao, para poder estar perto daquele homem. Fe-lo o pai, e a mo~a 
associou-se, como cao, ao homem. Este partiu, sempre com quatro 
caes, para percorrer o mato, mas voltou s6 com tres porque, ape-
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s·ar de o bomem ralhar bastante, um dos caes nao quis o?edecer e 
voltou para casa. De noite, quando o jovem regressou a cabana, 
achou o chao bem varrido, beijus preparados e um fogo ardente. 
Perguntou aos vizinbos, mas estes nega,r~ ter feit_? o tr~~a~ho. 
Pensou o homem que fosse qualquer esp1nto que o v1sse sohtai:o e 
0 tivesse auxiliado. No dia seguinte, na ca~a, contou os seus caes, 
achando apenas tres. Atou-os numa arvore e voltou sem ruido para 
a cabana. Espiou por uma fenda na parede, percebendo na luz do 
fogo uma linda mo~a fazendo beiju. Ao lado dela estava pendura
da a pele de cao. O homem entrou de um salto na casa, apanhou 
a pele e jogou-a as chamas. 

Citei, as paginas 98-99 e 101-02 do. presente livro, duas ver
soes do mito dos Bororo, no qual, depo1s da grande enchente, o 
unico sobrevivente casa-se com uma veada, repovoando com ela 
a terra. 

Entre os mesmos Indios ~ncontramos tambem um mito (p. 
99 e 102-06 deste livro) no qual u'a mo~a casa-se com o jaguar, 
tornando-se a mae dos gemeos, do par de her6is da tribo dos Bo-
roro. 

No chamado mito do cao, espalhado do sudeste da Asia pelas 
regioes dos esquim6s ate grandes regioes da ~merica. do Nort.e 
(Wilhelm Koppers, "Der Hund in der Mytholog1e ~er zirkump~1-
fischen Volker" Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Lzn
guistik, I, Vien~, 1930), cuja representa~ao mais meridional na 
America e, ao nosso ver, a versao dos Tumereha no Chae~ (Bal
dus Indianerstudien, p. 77-78), a mo~a casa-se com um cao que, 
muitas vezes, e a figura de um demonio, e assim ela torna-se "mae 
comum" (Allmutter) ou "mae primaria" ( Urmutter) (Baldus, 
"Die Allmutter" etc ) . 

A VENTURAS DE DOIS IRMAOS 

Dyuasa contou-me o seguinte mito: Prim~iramente, C? sol era 
grande e como Karaja. E.ta homem velho .e t1nha duas f1lhas bo
nitas. Karaja Alobederf e seu irmao. quenam casar-~e com elas. 
Deram ao sol muitos presentes, enfe1tes e outras co1sas, e casa-
ram-se. 

O sol certa vez disse as filhas: Agora vossos maridos tern de 
trazer-me fumo. Os irmaos foram ao mato buscar o fumo. Mas o 
fumo nao quis sair. Tentaram arranca-lo com a mao, mas ele fico~ 
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nos dedos e nao saiu. Suas mulheres deram-lhes remedio e assim 
o fumo saiu. 0 sol ralhou entao com as filhas, querendo mata-las. 
Dizem que o fumo pertence ao sol. 

0 sol disse entao as filhas que OS maridos deviam ir buscar 
peixes. 0 sol disse: Estou com fome. Alobederi e seu irmao foram 
ao rio, mas todo o rio estava cheio de piranhas. Os irmaos ficaram 
com medo e perguntaram: Como podemos pesca-las? Veio um pas
sarinho, agarrou com a sua mao as piranhas, deitou-as aos irmaos 
e disse: Agora levai-as para a casa do sol (a casa do sol e como a 
minha, explicou Dyuasa). Dizem que a piranha e o peixe do sol. 

Disse ainda uma vez o sol as filhas: Agora vossos maridos 
tern de trazer-me ovodi ( alimesca, uma resina para ungir o corpo). 
Alobederi e seu irmao foram ao mato. Quando chegaram la, havia 
fogo ao red or da arvore do ovodf. Como podemos retirar a resi
na? Chamaram o passarinho e pediram-lhe que trouxesse agua. 0 
passarinho trouxe agua e sempre mais agua e apagou o f ogo. En
tao os irmaos puderam retirar a resina e leva-la para a casa do 
sol. Disseram as mulheres: Eis aqui a resina, dai-a a vosso pai. 
Dizem que o ovodf pertence ao sol. 

Alobeded nao sabia copular e perguntou ao irmao: Como va
mos fazer isto? Estava com medo e pensou: Talvez a mulher tenha 
piranha na barriga. 0 irmao disse: Vamos perguntar ao ~acaco! 
0 macaco macho ensinou-lhes o coito, oferecendo-lhes o anus. (En
sinou-lhes tao bem como, na qualidade de macho, podia substituir 
uma mulher.) 0 macaco foi quern primeiro sou be fomicar. Depois 
de algum tempo, Alobederi agarrou-o no cabelo que cai sabre a 
testa, e gritou: Basta! Por isso, hoje o macaco tern a testa livre e 
os cabelos nao lhe caem sobre ela como acontece com os Karaja. 

Alobeded e seu irmao, depois de voltar do macaco, dormi
ram com as filhas do sol. Feito isto, abandonaram-nas, porque o 
coito nao foi born. Disseram: Agora viramos pirosca. (Quando 
perguntei a Dyuasa o que e "pirosca", explicou-me: Pirosca e pi
rarucu, mas deve-se dizer pirosca, toda a gente decente diz assim, 
porque a outra palavra e feia; em karaja, este peixe e chamado 
pelos homens de bidole e, pelas mulheres, de bedoleke.) Alobede
ri e seu irmao cafram num Iago e pulavam como pirosca, tornan
do-se pirosca. No Iago havia muitos jaburus. Alobederl disse ao 
irmao: Nao queremos ser mortos pelos jaburus. Os jaburus atira
ram flechas nos piroscas, mas mataram s6 um, o irmao de Alobe
deri. Alobederi foi-se. Dizem que Alobederi e duro como pedra, 
por isso jaburu nao o pode matar. 0 irmao era mole. 0 jaburu 
comeu-o. Dizem que ambos os irmaos eram lindos e altos. 
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Entao Alobederi chegou a outra casa, a casa de Irurerure,.de· 
um velho Karaja. Alobederi disse: Ha aqui, como dizem! duas 
araras, duas bonitas araras. Irurerure foi pescar, voltou, e fo1 outra 
vez para apanhar ao anzol tartarugas, e regressou de novo. Durante 
todo este tempo Alobederi ficou sentado na casa, s6 olhando. E~
tao Irurerure f oi buscar mel. Alobederi agarrou uma arara e sa1u 
correndo. A mulher de Irurerure chamou por seu marido: Venha, 
Alobederi levou a arara. Irurerure correu atras de Alobederi, al
cancou-o e disse: Vou matar-te. Alobederf lhe deu um remedio de 
plantas, para poder levar a arara. Entao lrurerure voltou para casa. 

• 
Se bem que Dyuasa qeciarasse que as aventuras de Alob~

derf e de seu irmao tinham sucedido depois do tempo em que Ra
raresa deu o sol aos Karaja, indubitavelmente o papel do sol como 
homem velho que, na qualidade de sogro malicioso, impoe. provas 
funestas aos dois irmaos, pertence a um outro grupo de mitos, ?o 
qual faz parte o do Rararesa, em que o s~l ayarece co~o enfe1te 
da cabe~a do urubu-rei. 0 fato de Dyuasa nao poder dizer nada 
sobre o conceito hodierno do sol, como ja mencionamos acima, 
significa unicamente que, para o Indio, nao existia ~iferen~a entre 
o que os mitos do passado contam e o que a reahdade presente 
lhe oferece a vista. 

Segundo um conceito dos Chamacoco no Chaco (Baldus, In_
dianerstudien, p. 77)' 0 sol e tido como um homem grande e mu1-
to velho, mas solteiro e sem filhos, e identificado com Deus. E 
verdade que nisto existe certa analog~a com o mito d~ Ra!a!esa; 
no qual o urubu-rei, embora nao seJa o sol, o possu1. Rararesa 
e igualado tambem ao Deus dos cristaos. 

Como Rararesa, o sol, num mito dos Mbya (Miiller, "Bei
trage" etc., p. 44 7), aparece como benfeitor cultural, fa~ricando 
para os homens a canoa, o maraca e todas as outras co1sas. Fez 
isto porque os homens o atormentaram, querendo mata-lo. 

A primeira parte das "aventuras de dois irmaos", quand? 
Alobeder1 e seu irmao casam-se com as filhas do sol, sendo obn
gados pelo sogro a expor-se a tres provas, tern importan~ia espe
cial para a mitologia comparada. t:. uma das versoes do mito espa
lhado na America, que na literatura se tornou conhecido sob o ti
tulo "A visita no ceu'', e por cujo prot6tipo foi considerado o mito 
antigo japones de Ohonamushi e Susa no Wo (Paul Ehrenreich, 
"Die Mythen und Legenden der siidamerikanischen Urvolker und 
ihre Beziehungen zu denen Nordamerikas und der Alten Welt'', 
Zeitschrif t j ur Ethnologie, 3 7, Suplemento, Berlim, 1905, p. 77-78, 
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80-81). Tambem R. Lehmann-Nitsche ("Mitologia sudamericana 
XVI, El viejo Tatrapai de los araucanos", segunda parte, Revista 
del Museo de La Plata, 32, Buenos Aires, 1930, p. 307), estu
dando a versao dos araucanos que citaremos adiante, assevera que 
o tema do velho mau e das tres provas que impoe aos her6is tern 
correlacao com analogos eurasiaticos, por intermedio das versoes 
da regiao da costa pacffica da America do Norte, as quais, igual
mente, citarei adiante. 

Como sogro, aparece, em algumas versoes, o sol, em outras, 
o urubu-rei. Esta igualdade e tambem ainda especialmente com
preenslvel, se se considerar que o urubu-rei, nas regioes em que 
aparece, por seu tamanho, seu aspecto, sua reserva, sua solidao e 
a altura do seu voo figura realmente como o mais augusto de todos 
os habitantes alados do ceu, assim como entre os astros s6 o sol 
pode parecer aos homens como o mais poderoso. 

Quando, comentando o mito do Rararesa, tratamos da prisao 
do urubu-rei, ja citamc;>s o come~o do mito da visita no ceu que 
Koch-Grunberg (op cit., p. 81-91) ouviu dos Taulipang. A seguir 
ficamos sabendo que a filha do urubu-rei, depois de transformar
se, em casa de Maitxaule, em mulher e f azer to dos os trabalhos 
do sexo, fabricou caxiri e pas a bebida numa caba~a. Retransfor
mou-se entao num urubu, porque teve vergonha ainda da presen
~a do homem. Maitxaule voltou com peixes e ca~a, com um veado. 
Entrou na casa e estava com muita sede. Achou a casa aberta, mas 
o urubu estava la dentro. Pos o veado e os peixes no chao. De
pois saiu e encontrou rastos de gente. (Eram os rastos da mulher 
que tinha ido buscar lenha~) Seguiu-os e notou que alguem tinha 
quebrado lenha no ma to. Ficou desconfiado, seguiu os rastos q ue 
conduziram para tras e assim chegou novamente a casa. Encontrou 
tambem rastos que iam para o porto onde a mo~a tinha ido 
buscar agua. Seguiu-os e chegou ao porto. Todos OS rastos que 
achou guiavam para casa. Veio a casa e achou a caba~a com ca
xiri. Achou uma cuia e tomou caxiri. Depois deitou-se e pensou. 
Pensou nos rastos de gente. Talvez f.osse gente que quisesse ataca
lo. Encontrou na casa tambem agua e lenha. Nao faltava nada. 
Entao cortou o veado, fez um moquem, moqueou o veado e deu 
a filha do urubu-rei um peda~o para comer. 0 homem assou tam
bem todos os peixes e dormiu. 

Antes de amanhecer, a filha do urubu-rei transformou-se ou
tra vez em gente e foi buscar agua. Trouxe agua, deixando aberta 
a casa. 0 homem tinha fechado a casa. Estava dormindo. Ela acen
deu fogo, pos tamorita (prato Indio hem apimentado com ca9a 
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cozida ou peixes), metendo dentro um peda~o de veado assado. 
Cozinhou o prato, deixando-o depois perto do fogo. Qua~do, de 
manha Maitxaule acordou, a comida estava pronta. Hav1a tam
bem b~ijus. Picou desconfiado, achando o pote ao fogo, e disse: 
A qui ha gente! - A mo9a, de novo, tinha-se transf ormado em uru
bu. Nao quis mostrar-se. Entao ele saiu com arco e flechas, fechou 
a casa, afastou-se um pouco e voltou. Quis ver quern f~ia tudo 
isso. Escondeu-se perto da casa. De proposito tinha deixado em casa 
sua vara de pescar. Picou escondido e a espera. A mo9a abriu a 
casa e saiu. Era mo9a muito linda, com muitos fios de perolas 
no peito, nos bra~os e nas pemas. Vestia linda tanga de perolas. 
Dirigiu-se para o porto. Maitxaule entrou na casa, tomou a vara 
de pescar e escondeu-se atras da entrada. A mo~a, que v?ltava 
para casa, nao sabia de nada e pensava que o homem esttvess~ 
longe. Pos a agua no chao e deitou-se na rede. Entao Maitxaule 
saiu por detras da entrada com a vara de pescar na mao. Agora 
tenho mulher! disse. - A mo9a era muito linda e cheia de perolas 
nos bra9os e nas pernas. Com vergonba, envolveu-se na rede. Ele 
disse: Nao tenha vergonha! e deitou-se junto com ela. 

Entao disse a ela: Nao te tenho dito para te transformares 
em mulher para viver comigo? Agora nao tenho mae. Nao tenho 
mais ninguem. Estou completamente sozinho. Agora nao vas em
bora! Pica aqui como minha mulher! Temos ro~as. Nao ~iz as 
ro~as, mas tomei posse delas. Meus parentes fugiram todos com 
medo da guerra com os Kuyalakog. Estou completamente sozinho. 
Agora OS meus parentes nao vem mais. Quando falta comida, vou 
ca9ar, e pescar, veado, anta ou peixes. Estou aqui para que tu nao 
sofras fome. Fica aqui em casa e prepara beijus para nos! Vou 
ca9ar. Nao vas embora! 

Poi ca9ar e pescar, oeixando-a em casa. Matou um veado e 
dois porcos e trouxe tudo para casa, primeiramente o veado. Quan
do chegou, ela estava justamente fazendo beiju. Saiu outra vez, 
para ir buscar os porcos. Trouxe um porco para casa e saiu nova
mente, · para b.uscar outro. Trouxe tambem o outro. Ela tinha feito 
beiju e estava para fazer a massa de caxiri. Ele cortou o veado e 
os dois porcos, deitando os peda9os no moquem. En tao disse: Po
des comer isto, como quiseres, cru ou cozido! - Entao comeu 
com ela, e ela a9ostumou-se logo a ele. Gostou dele por trazer 
para casa muita ca~a. E, de noite, dormiu com ela. 

Depois ficaram algum tempo nesta casa. En tao ela disse: Ago
ra quero ver a minha fanu1ia. Tern paciencia! - Maitxawe nao 
quis deixar. Disse-lhe que se ela fosse embora, ele se enforcaria 
Entao ela disse: Nao! Nao vou embora. Vo'1 depressa para visitar 
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minha famflia. Fica aqui a minha espera! Nao vas embora daqui! 
Nao te posso levar comigo, sem que meu pai te veja. Vou buscar 
kumi (planta magica que tern tambem papel importante nas trans
forma~oes) e roupa para que possas voar como nos voamos. Vou 
dizer a meu pai que me casei contigo. Nao chores, quando me 
vires voar para o ceu! - Ele saiu com ela da casa e disse-lhe: Nao 
vas embora Fica comigo! Deixa teu pai! - Ela acalmou-o dizen
do: Nao te abandonarei. Somente quero dizer a meu pai que tern 
agora um genro. - Maitxaule nao quis deixar. Entao ela disse: 
Bom! Corta-me o cabelo! - 0 homem cortou-lhe o cabelo. Entao 
ela disse: Corta um peda~o de bambu, poe o cabelo dentro, sopra 
fuma~a de tabaco sobre ele e tapa-o com cera de abelha! Se nao 
estiver de volta amanha, tapa-o com breu! Entao tenho de morrer 
la. ( Assim se faz ainda hoje. e um feiti~o para matar a outrem de 
longe.) 

·Despedindo-se, acrescentou: Se nao estiver de vol ta amanha 
pela manha bem cedo, volto de tarde. - Saltitou varias vezes, 
transformou-se em urubu, e voou: em cfrculos para cima e sempre 
mais para cima. Ele olhou-a, ate ela tomar-se muito pequena e 
desaparecer. Depois voltou para casa, deit_ou-se na rede e pensou 
muito. Nesta noite nao dormiu, mas pensou sempre. 

Amanheceu Quan do ela salra, · havia lhe di to: Amanha bem 
cedo fica diante da casa a minha espera! Se nao voltar, espera-me 
ate a noite! - Ele fez um charuto, depois saiu da casa e sentou-se. 
Quando acabou de fumar, entrou na casa e foi dormir. Sonhou. No 
sonho ela lhe disse: J a estou vol tan do com dois cunhados ( irmaos 
deia) . - Ele acordou de repente, saiu da casa e sentou-se. Estava 
excitado pelo sonho. Olhou para cima. Entao viu tres urubus, como 
tinha sonh·ado, dois brancos e um preto. (A femea do urubu-rei 
e quase tao preta como o urubu comum.) Picou alegre, quando os 
percebeu. Voando em circulos, desceram ate ficar muito perto, 
sobre ele. Ela lhe disse: Aqui estao meus irmaos. Nao te envergo
nhes de niim! Tampouco nao me envergonho de ti. Da mesma 
maneira podes tratar com e_stes. 

Os cunhados tomaram afei~ao a ele. En tao ela ·disse: Fique
mos aqui dois dias e depois vamos para o ceu. - Entao· os cunha
dos lhe pediram que matasse um veado para que eles o comessem. 
Ele matou um veado e trouxe-o para casa. Os cunhados cortaram 
o veado, cozinharam e comeram. Picou um resto que moquearam ,, . 
no moquem. 

Assim demoraram-se dois dias em casa do cunhado. Este 
lhes mostrou a sua ro~a e o seu milho. Quando vieram, trouxeram-
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lhe a roupa emplumada dos urubus-reis. A mulher pediu ao ma
rido que a vestisse. Ele a vestiu, transformando-se em urubu. A 
mulher mastigou kum£, assoprando no marido com isso. Disse: 
Agora vamos embora! Nao tenhas medo! Vou atras de ti. - Os 
cunhados ja estavam voando em circulo acima dele, esperando-o. 
Ela disse-lhe: Agora bate as asas! Se bates as asas, veras a escada 
amarrada la. - Batendo as asas, ele tornou-se leve. Viu a escada 
e subiu nela atras dos cunhados. A mulher voou atras dele, para 
apanha-Io caso caisse. Ele subiu ate ficar perto do ceu. Estando 
perto do ceu, viu a entrada do urubu-rei. A mulher estava imedia
tamente atras dele, para apanha-lo, se caisse. Chegaram a entrada 
do ceu. Os cunhados e a mulher adiantaram-se. Ele ficou atras. 
Disseram: Vamos chamar o nosso pai para que te veja. 

Vieram a casa de Kasana-podole, "pai do urubu-rei", dizen
do-lhe que la estava um homem. (0 urubu-rei tern duas cabe~as. 
A cabe~a direita chama-se megime, a esquerda etet6. ) 0 velho fi
cou alegre e saiu com os filhos para ver o marido da filha. En
controu Maitxaule e disse-lhe: Vamos entrar em casa! - e le
vou-o. Recebeu-o muito bem. Havia muita gente la. (Quando os 
urubus chegam ao ceu, tiram a roupa e entao sao gente.) 

Passaram alguns dias. Entao a mulher disse-lhe: Se estas com 
fome, vai a casa dos Ka'sarekai (periquitos) ! Ha la caxiri de mi
lho. Nao necessitas beber o que bebemos aqui. Vai a casa do 
Oro'v1e (papagaio) ! U encontras caxiri de milho. Vai a casa dos 
Kezese (periquitos amarelos) ! Tern tambem caxiri de milho. (To
dos os papagaios, periquitos e araras tern caxiri de milho. No ceu, 
todos sao gente.) 

Ele f oi para a casa dos papagaios, tomando la caxiri de mi
lho e passando boa vida com os papagaios, araras e periquitos. Um 
dia, o urubu-rei disse a sua filha : Diz a teu marido que seque o 
\ago Kapepiakupe dentro de dois dias! Era um Iago muito grande. 
Quando Maitxaule voltou da casa dos periquitos; disse-lhe sua 
mulher: Meu pai ordenou que seques o Iago Kapepiakupe dentro 
de dois dias. - 0 urubu-rei mataria e comeria Maitxaule, se nao 
fizesse o trabalho. Maitxaule respondeu a sua mulher: Nao sei co
mo hei de secar esse Iago - Entao tapou a afluencia do Iago e 
come~ou tirar a agua, de modo que esta corresse para o rio. En
controu-se com Pilumog, a libelula, que lhe perguntou: 0 que estas 
fazendo, cunhado? - Ele respondeu: Kasana-podole mandou-me 
secar este Iago. Impos-me esta prova. Quer comer-me. - Entao 
Pilumog disse: Nao te comera . Nos te ajudamos. Secamos o Ia
go. Maitxaule encontrou-se ainda com o passaro Uoimeg. Este 
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perguntou-lhe: Que estas fazendo ai, cunhado? - Pilumog res
pondeu: Este homem aqui esta encarregado por Kasana-podole. 
- Uoimeg perguntou: Para fazer o que? - PHumog respondeu: 
Tern de secar este Iago. - Uoimeg disse: Born! Podeis desviar a 
agua por um dique. Podeis ajuda-lo. - Entao PHumog disse: 
Ajudamo-lo. Tiramos a agua. - Pilumog disse a Uoimeg: Vai 
para o caminho e avisa-me quando vier gente! - Uoimeg res
pondeu: Born! Vou para o caminho para vigiar. Quan do vier gen
te, grito: uoimeg-uoi'.meg. Entao escondei-vos! - Ele foi para o 
caminho. 

Os PHumog - eram muitos - come~aram a tirar agua. Man
daram que Maitxaule se sentasse, dizendo-lhe : Quando Uoimeg 
cantar, toma a caba~a e tira agua. - Os Pilumog tiraram a agua 
com toda a pressa. Uofmeg espreitou no caminho. Os Pflumog 
tiraram tanta agua que o Iago ja come~ara a secar. Foi entao que 
Uoimeg cantou no caminho. Todos os Pilumog esconderam-se, e 
Maitxaule tomou a caba~a. En tao sua mulher veio e disse: Meu 
pai manda-me perguntar se acabaste. - Ele respondeu: Ainda nao 
acabei. - En tao ela disse: Se nao acabares ate amanha, meu pai 
vem ca. - Ele respondeu: Nao sei se acabarei hoje. - Todos os 
Pflumog se tinham escondido. A mulher foi embora. Entao os Pflu
mog tomaram a aparecer, e ele sentou-se. De novo os Pi'.Iumog 
come~aram a tirar agua. Tiraram muita agua e o Iago cada vez 
ficava mais seco. S6 um pequeno peda~o ainda faltava. ~ eio a mu
lher outra vez. Todos os Pflumog esconderam-se de novo, e Mait
xaUJ.e tomou a caba~a. Meu pai me manda perguntar se acabaste. 
Esta com fome. - Ela disse: Quero esperar aqui. - Ele, porem, 
disse: Nao! Vai embora! Fico sozinho aqui. Dentro de pouco 
estarei la. - Quan do ela se af astou, reapareceram os Pflumog. 
Tiraram toda a agua, e 0 Iago secou-se. Entao safram a luz todos OS 

animais que estavam no Iago: grandes serpentes-d'agua, jacares, 
peixes, tartarugas e outros. Entao Pilumog disse: Pronto, cunhado! 
Agora podes dize-lo a teu sogro! Nos vamos embora. Vai chamar 
teu sogro! 

Maitxaule foi embora com Uoimeg. Entrou na casa. Uoimeg 
ficou fora, perto da casa. Maitxaule disse a seu sogro: 0 Iago esta 
pronto. - O velho ficou muito alegre. Maitxaule disse: La ha 
muitos peixes, serpentes-d'agua, jacares. - Kasana-podole man
dou um dos seus filhos para ver se nao era mentira do seu 
genro. 0 filho do urubu-rei foi ver e achou muitos peixes, jacares 
e cobras. Voltou e disse: Nao era mentira, meu pai. 0 Iago esta 
seco. La ha muitos peixes, serpentes-d'agua, jacares, tartarugas e 
outros animais. - 0 velho disse en tao: Amanha vamos convidar 
toda a outra gente para apanhar os peixes! 
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Na manha seguinte veio muita gente para apanhar os peixes. 
Foram para la. O velho ficou e disse-lhes: Nao p:rcais ~ada.! Apa
nhai tudo que esta no Iago! - Apanharam mu1tos an1ma1s, tr~· 
zendo cestos cheios para casa. 0 velho alegrou-se com tantos pe1-
xes. Mandou cortar f olhas. Trouxeram folhas, estendendo-as no 
chao· abriram-se todos os peixes e deitaram-nos nas folhas. Cobri
ram-~os de folhas ( como se costuma, com o caxiri). Comeram 
muitos. 

Entao, o que fez Kasana-podole? Mandou seu genro constru?" 
uma casa sobre um rochedo. Se nao fizesse o trabalho, mata-lo-1a 
e come-lo-ia. Deu as ordens com a inten~ao de mata-lo. Maitxau
le foi embora. Kasana-podole tinha-lhe dado uma estaca de cavar. 
Maitxaule foi ao rochedo, empurrou a estaca contr~ ele, mas nao 
conseguiu fazer buraco algum. Entao encontrou-se com o verme 
Mot6. Este perguntou-lhe: 0 que estas fazendo af, cunhado? -:
Maitxaule respondeu: Kasana-podole me encarregou de construtr 
casa para ele aqui no rochedo. - Mot6 disse: B~m! '! ou penetrar 
aqui no rochedo. Quando eu penetrar, coloca lffied1atamente os 
pilares no buraco. - Logo muitos Mot6 come~aram a penetrar 
aqui e ali no rochedo. Qs pilares estavam la e ja preparados. 0 ve
lho tinha mandado corta-los. Maitxaule colocou todos os pilares, 
depois as travessas e, por fim, o vigamento. Acabado este, encon
trou-se. com o passaro Kasau, que lhe perguntou: 0 que estas fa
zendo ai cunhado? - Respondeu: Kasana-podole me mandou ' . construir uma casa para ele aqui neste rochedo. Estou constrwn-
do-a. - Entao Kasau disse: Born, cunhado! Quero ajudar-te. Sen
ta-te para ca! Nao me sigas com OS olhos! You trepar para cima. 
- Kasau trepou para cima. Maitxaule ficou sentado embaixo, nao 
o seguindo com os olhos. Kasau cobriu a casa num instante. De
pois desceu. Disse a Maitxaule: Pronto! Agora podes olhar. -
Maitxaule olhou para cima. Toda a casa estava coberta. Tudo esta
va fechado. Kasau mandou-o sair da casa, dizendo: Senta-te para 
ca e nao olhes para a casa! - Maitxaule saiu e seniou-se com a 
vista desviada. Kasau cobriu todas as paredes, deixando uma en
trada na frente e outra atras. Depois mandou-o vifar .. se, dizendo: 
Pronto! A casa esta acabada, cunhado! - Maitxaule vilt coberta 
a casa inteira com paredes e entradas. Entao Kasa~ 4isse: Agota 
podes ir a teu sogro e dizer-lhe que a casa esta aca}?aoa. Vou em
bora. Nao contes que fui eu que a construl! ;:;;..;. Kasau foi embora. 
Tambem Mot6 foi embora. Maitxaule foi para a casa de seu sogro, 
dizendo-lhe que a casa estava acabada. 0 velho ficou alegre e foi 
ve-la. Achou-a bonita e voltou para casa. 

Depois disse a seu genro: Faz-me agora um banco de pedra 
com duas cabe~as, como a minha cabe~a! - Maitxaule pensou. 

138 

Depois foi embora. 0 velho queria ter um banco para sua nova 
casa. Perto da casa havia um rochedo redondo. Maitxaule bateu 
nele. Partin um peda~o, mas nao serviu para nada. Entao Maitxau
le encontrou-se com Ma1djape, os cupins brancos. Estes lhe per
guntaram: O que estas fazendo ai~ cunhado? - Respond~u: Aqui 
estou fazendo um banco para Kasana-podole. Mandou faze-lo com 
duas cabe~as, como a cabe~a dele. - Entao os cupins mandaram
lhe armar a sua rede em casa, dizendo-lhe: Nao olhes para n6s! 
Todos queremos ajudar-te. V amos fazer um banco, mas um banco 
que anda como gente. - Maitxaule ·entrou na casa, armou a rede · 
e deitou-se. Os cupins· ficaram fora, fazendo o banco. Era de ma
nha quando se encontraram. Fizeram o banco num ins_tante. Ao 
meio-dia ja tinharn acabado. Chamaram: Pronto, cunhado! 0 ban
co esta acabado! - Ele saiu e os cupins disseram-lhe: Nao te as
sustes, cunhado! Vamos mandar o banco andar para casa. E 
disseram ao banco: Vai para casa! - 0 banco tinha duas cabe
~as como Kasana-podole. 0 banco andou como o jabuti. Maitxaule 
assustou-se. Os cupins disseram-lhe: Nao te assustes! Ele nao come 
ninguem. - O banco entrou na casa. Entao os cupins disseram a 
Maitxaule: Nao tenhas medo! Se disseres ao banco: Vai para la! 
·Muda teu lugar, banco!, ele vai. Se disseres: Fica aqui, meu ban
co! entao ele fica parado. - Mandaram-lhe dizer ao banco que 
andasse: Ele mandou o banco andar: Quero que saias, meu bane<>! 
Para a frente da entrada! - 0 banco saiu e parou em frente da 
entrada da casa. Entao os cupins disseram: Agora podes dizer a teu 
sogro que o banco esta acabado. Mas nao lhe contes nada de n6s! 
N6s vamos embora. - Os cupins foram embora. 

Ele foi para a casa do sogro. Kasana-podol<: de~-lhe caxi~i 
para tomar. Este caxiri consistia em todos os an1ma1s apodrec1: 
dos do Iago, peixes, jacares, cobras, tu do cheio de ver~es. ~sto ; e 
o payua ( caxiri de mandioca embriagante) do urubu-re1. Ma1txau
le nao tomou nada disso, deu tudo a sua mulher. Esta tomou o 
payua. Ele tomou caxiri de ~Ibo ~~ casa dos. periquitos, papa
gaios e araras. Tomou tambem cax1n d~ mand1oca em casa d?s 
patos. Estes tinham plant~~oes. de mand1oca. Secretamente Ma1t
xaule escondeu na boca um grao de milho e levou-o, quando voltou 
para a terra. N aquele tempo, a gente n~ t~rra. ainda nao tinha 
milho ( contradi~ao com indica~oes antenores). 

No dia em que Maitxaule avisou o sogro que o banco, estava 
acabado disse-lhe: Nao te assustes com o banco! - Kasana-po
dole dis~e a Maitxawe: Vern comigo! - Convidou tambem os 
seus filhos para irem co~ ele e verem o b~nc~. Fo:am para a casa 
nova.· Quando o banco f1cou acabado, Ma1txaule pos as vespas em 
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cima, dizendo-lhes: . Se Kasana-podole se sentar no banco, picai-o! 
- Maitxaule convidou o sogro para sentar-se no banco, dizendo
lhe: Nao te assustes! - Entao falou ao banco: Vai para casa! -
Kasana-podole, quando se sentou, f oi picado pelas vespas e o ban
co f oi embora com ele. 0 velho assustou-se tan to que se levaatou 
pulando e fugiu, muito picado pelas vespas. Bateu a cabe9a con
tra uma arvore e caiu ao chao. Todos os seus filhos fugiram. O 
velho, completamente perturbado, revolveu-se no chao, nao po
dendo mais andar. Entao Maitxaule mandou o banco ir perto do 
velho. (Este era o unico meio para salvar-se do sogro.) Quando o 
banco chegou, o velho empurrou-o para tras. Mas o banco o se
guiu sempre. Maitxaule mandou o banco sempre correr atras do 
velho. Disse ao banco: Se o velho vai .Para casa, segue-o e para 
na entrada! - Quando o banco . corria, uma das cabe~as dizia 
sempre: ene uyendgi! ("animal [fantasma], minha filha!"). Res
pondia a outra cabe<;a que era menor: ene uyendgi! - Falou com 
voz fina. 

0 velho correu como louco para casa. 0 banco sempre o 
seguia. 0 velho entrou na casa, fechando a porta atras de si. O 
banco ficou parado na entrada. 

Maitxaule pensou entao como poderia voltar para a terra. 
Encontrou-se com o passaro Murumuruta, o rouxinol. Este per
guntou-lhe: 0 que estas fazendo al, cunhado? - Maitxaule res
pondeu: Penso em como poderei voltar para baixo. - Entao Mu
rumuruta disse : Espera, vou buscar kumi! - Foi buscar. Mait
xaule ficou. Dentro de pouco, Murumuruta voltou com kumi. Dis
se a Maitxaule: Abaixa-te! Quero soprar-te com kumi. - Masti
gou kumi e soprou-o contra Maitxaule. Este tornou-se muito leve. 
Entao Murumuruta mandou que Maitxaule vestisse a roupa dele. 
Maitxaule vestiu-a. Disse-lhe o passaro: Agora bate as asas! -
Entao Maitxaule voou. Vieram ate a entrada do ceu. O passaro 
disse: Agora abaixa-te. - Maitxaule abaixou-se e voou pela en
trada do ceu, e voaram para baixo. Murumuruta sabia onde esta
vam os parentes de Maitxaule Levou-o para a casa dos seus pa
rentes. Perto havia um c6rrego onde estava o porto. O passaro 
deixou-o no porto, dizendo-lhe : Agora vai para a casa dos teus 
parentes! - E o Murumuruta foi-se embora. 

Maitxaule foi a casa dos seus parentes. Estes reconheceram
no e lhe perguntaram: Don de vens? On de f ostes? - Respondeu: 
Fui ao ceu a casa do urubu-rei. - Contou que apanhara uma fi
lha do urubu-rei e foi levado por ela para o ceu. Kasana-podole o 
quis comer. Por isso veio embora. Murumuruta o tinha trazido. 
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Picou, assim, em casa de seus parentes. Tinham nova ro~a. 
Entao plantaram o grao de milho que tinha trazido. Deste grao 
nasceu milho com duas espigas. Os parentes quiseram comer o 
milho. Maitxaule, porem, disse: Nao! Deixai-o como semente pa
ra plantar muito! - 0 milho tomou-se seco. Entao fizeram outra 
ro~a e queimaram-na. Ll plantaram milho. Os outros parentes 
ficaram sabendo que ele tinha milho. Vieram pedir. Mas ele nao 
!hes deu uma espiga, mas somente um grao. Vendeu-lhes o grao 
por uma rede, e disse-lhes: Eu trouxe do ceu s6 um grao e pa
guei-o la ( f). Aqui embaixo nunca tedeis encontrado milho. Tive 
de busca-Io no ceu. 

Entio o milho se espalhou. Plantamos muito milho, que ficou 
inteiramente para n6s. £ o milho que temos hoje. 

Maitxaule pos tambem as vespas ao lado dos Kasau, dos 
japins. (Fe-lo por gratidao.) Desde esse tempo, os japins estao 
sempre em uniao com as vespas. Os japins fazem ninhos perto 
da casa das vespas. Sao amigos ate hoje. (De fato, acham-se quase 
sempre os ninhos destes passaros com um grande ninho de vespas 
na mesma arvore.) lsto 'e o fiin da hist6ria. 

A respeito deste mito dos Taulipang, Koch-Grunberg (op. 
cit., p. 278-87) observa e cita o seguinte: 0 mito da visita ao ceu 
e das provas pelas quais o her6i tern de passar encontra-se espe
cialmente entre os Arowak da Guiana em versoes diferentes En
contramos os mesmos motivos ora aqui ora ali em outro contexto. 
0 her6i e um grande medico-feiticeiro de nome Macanaholo, Ma
conaura, Makanauro, que pode levantar-se por cima 9a terra, an
dar sob re as arvores, criar a~as e transf ormar-se em qualquer ani
mal (P.C. van Coll, op. cit., 3, 1908, p. 482). 

Segundo van Coll (op. cit~, p. 482 ss.), os Arowak em Suri
name contam que um dia Macanaholo quis ter mulher. Transfor
mou-se em veado e fez a pr6pria carne apodrecer e exalar mau 
cheiro. Assim atraiu uma multidao de urubus e, por fim, tambem 
a rainha dos urubus. Ela sentou-se muito perto de Macanaholo, 
e ele casou-se com ela. Passaram juntos em perfeita harmonia mui
tos anos. Um dia ela pediu para visitar a mae. Macanaholo con
cordou e disse: Vou acompanhar-te. 

Subiram e Macanaholo encontrou a mae dos urubus-reis, cha
mada Acathu, na rede. Ela alegrou-se ao ver a filha em companhia 
de tal homem. Contam, de Acathu, que ainda ninguem lhe havia 
visto a cara. Sempre estava na rede. Acathu quis experimentar a 
arte do seu genro e mandou-o f azer um pequeno ban co da f orma 
da cabe~a dela. Macanaholo pediu ajuda as formigas vermelhas, e 
estas penetraram na rede, afugentando Acathu com as picadas. 
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Macanaholo tinha se escondido e viu que a sogra nao tinha unica
mente uma cabe<ra, mas pelo menos uma dilzia de cabe<ras. Ime
diatamente com~ou o trabalho, fabricando um pequeno banco 
que tinha perfeitamente as fei~oes de Acathu. 

Depois, ela mandou-o pescar. Como ele sabia a arte de trans
formar os peixes, trouxe-os pequenos e embrulhados em folhas. 
Ela jogou os peixes longe de si e gritou: Como ousas oferecer-me 
peixes tao pequenos! - Mas logo que os tinha jogado fora, os 
peixes se tr an sf ormaram, tomando-se muito grandes. 

Ela mandou-o ainda buscar um cesto de agua. As formigas o 
ajudaram. Taparam o cesto, e o cesto conservou a agua. 

Entao Ac~thu ficou com medo dele e resolveu mata-lo. Man
dou f azer-lhe um lindo jardim, dizendo a seus outros filhos: Qu~
do ele dormir no jardim, devemos mata-lo imediatamente! 

Mas entre os urubus-reis havia um traidor. Este contou a Ma
canaholo todo o piano. Entao Macanaholo resolveu salvar-se por 
meio de sua arte magica. 0 jardim estava cercado pelos urubus
reis. Ouviram nele Macanaholo tocar alegremente a flauta, e ape
sar disto ele lhes escapara quando entraram. No muro do jardim 
havia uma pequena abertura pela qual pode meter a flauta. 
Meteu-a por esta abertura de modo que tres buracos ficaram fora 
do jardim. Entao transformou-se numa pequena mosca, introduziu
se num dos buracos que ainda ficava no jardim, e saiu do muro 
por um outro buraco da flauta. Depois disto voltou para a terra. 

Segundo o mito dos Arowak -na Guiana inglesa, apontado por 
Roth (op. cit., p. 343 ss.), cujo com~<ro citei acima, quando, co
mentando o mito do Rararesa, tratei da prisao do urubu-rei, um 
dia Makanauro foi encarregado de fazer provas por sua mulher, 
porque ela queria saber se ele era realmente um grande medico
f eiticeiro. Mandou-o buscar agua num cesto. Ele tentou em vao, 
ate que as formigas o ajudaram, calafetando o cesto. Depois teve 
de ro<rar um peda90 do mato. No come90 nao o conseguiu, por .. 
que os urubus, de noite, plantavam de novo as arvores que ele ha
via cortado durante o dia. Pediu entao auxflio das sauvas, que 
fizeram desaparecer a madeira, os ramos e as folhas. Como tercei
ra prova, a mulher mandou-o fazer um banco que devia ter em 
ambos os lados exatamente as fei96es de sua sogra. Mas ele nunca 
tinha visto sua cara, porque ela sempre a escondia com a mao, 
quando ele a olhava. Escondeu-se ele no telhado e jogou-lhe de la 
uma escolopendra no colo. Assim ela teve de olhar para cima e ele 
pode copiar exatamente as suas fei~oes. A mulher ficou contente 
com ele, pois sati~fizera todos os desejos. Muitas vezes trou.x:e-lhe 
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peixes num embrulho pequeno. Quando ela abriu o embrulho, sal
ram peixes tao grandes que encheram toda a casa. 

Por fim a mulher ficou com saudade do pai e persuadiu o 
marido que a acompanhasse com o seu filho para o pals dos uru
bus~ acinla das nuvens. La, o homem teve que se submeter a outras 
provas. Os urubus tiveram ciumes e atentaram-lhe contra a vida. 
Como medico-feiticeiro, descobriu-lhes OS intentos e voltou com a 
mulher e filho para a terra. Pediu socorro a todas as aves. Os 
urubus puseram f ogo em toda a pa rte para queimar o mun do in
teiro, mas Makanauro fez cair chuva, que o apagou. Sua mulher 
aborreceu-se com isso, e ele a abandonou e foi embora. Mais tar
de, ela mandou o seu filho matar o paL 

C. van · Coll (op. cit., 2, 1907, p. 682 ss.) comunica dos 
Arowak da Guiana inglesa uma variante deste mito, em que, ex
cepcionalmente, os urubus-reis nao tern papel. 0 missionario supoe 
ser o mito misturado com elementos arowak e karalb. Eis aqui a 
variante : Um dia, Maconaura achou rota e saqueada a sua rede 
de pescar. Deixou conio guarda primeiramente o pica-pau, · depois 
o japu. Quando este, irritadamente, gritou "pon-pon", Maconau
ra correu para o rio e la viu um jacare. Matou-o com uma flechada 
no meio da testa. Logo depois, o japu chamou-o outra vez, e Ma
conaura achou na margem uma jovem India que chorava. Levou-a 
para a casa da sua mae e, mais tarde, casou-se com ela. Viveram 
por alguns meses em sossego e f elicidade. Depois a mo~a manif es
tou o desejo de tornar a ver a mae. Maconaura resolveu acom
panha-la. Fez uma canoa grande, e partiram. A mae recebeu-os 
amavelmente, mas o pai ficou com raiva por causa do casamento 
feito sem sua licen~a. Mandou o genro fabricar dentro de uma 
unica noite um banco baixo com uma cabe~a de on9a de um lado 
e com o seu pr6prio retrato de outro. Maconaura fabricou o ban
co, menos a cabe9a do sogro, cuja face nunca tinha visto, porque 
estava escondida por tras de uma caba9a com dois buracos para 
os olhos. Por meio das formigas afugentou-o da rede onde estava 
dormindo, viu a cata descoberta e pooe acabar o banco. 

Depois o sogro mandou-o construir numa unica noite uma 
cabana cujo telhado devia ser coberto das mais lindas penas. Os 
beija-flores e outros passarinhos de magnifica plumagem o ajuda
ram, e antes de nascer o sol a cabana ja estava acabada. 

Logo depois, Maconaura voltou por pouco tempo a casa de 
sua mae, deixando a mulher em casa dos pais dela. Quando re
gressou a casa do sogro, levantou-se este furiosamente e matou-o 
com uma flechada no meio da testa. 
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Um passaro avisou a mae da morte de Maconaura. Ela foi 
buscar o cadaver, enterrou-o com grande cerimonia e convidou os 
mo~os da tribo para a vingan~a. 0 sogro e todo o seu povo foram 
exterminados menos a mulher de Maconaura. Esta, por sua vez, ' . matou depois, por vingan~a, a mae de Maconaura, d1~end?-lhe que 
o jacare morto por ele era o seu irmao, e que seu pa1, cu1a cabe~a 
tambem era de jacare, s6 vingou o filho. 

Outro mito desta famllia foi relatado por Brett (op. cit., p. 
29). Eis o resumo: Um jovem arowak casa-se com uma mo~a dos 
urubus-reis. Segundo o costume indio, vai com ela para a terra do 
pai da mo~a. No ceu e bem recebido pe~o povo. dos urubus~r~is, 
mas quando, depois de algum tempo, man1festa o 1ntento de v1s1tar 
os seus pr6prios parentes, os urubus ficam com raiva e o colocam 
em cima de uma alta palmeira jauari, cujo tronco esta coberto de 
espinhos agudos. Pica la ate que algu.mas aranhas se compadecem 
e fazem um fio pelo qual ele desce. Por muitos anos tenta voltar 
para a sua mulher, mas os urubus nao querem saber mais dele. 
Por fim, as outras aves o levam para o ceu, ajudando-o n~ l~ta 
contra os urubus-reis. Estes sao afugentados para suas propnas 
casas e queimados. Depois as outras aves brigam entre si por causa 
da presa. 

Um mito dos Warrau (Roth, op. cit., p. 130-31) contem 
tra~os analogos: Yar, o sol, pai dos her6is gemeos, tern de fazer 
para seu sogro diferentes provas de habilidade, antes de es~e dar
lhe a filha. Yar tern de trazer-lhe came moqueada e beb1da, e, 
alem disso, agua para banhar-se, que deve carregar num cesto. Um 
espfrito da selva ajuda-o, fazendo que o cesto conserve a agua. De
pois o velho mandou-o atirar peixes, dizendo-lhe que acharia uma 
canoa na agua e, pertencente a esta, um banco sob as ralzes de 
certa arvore, e uma flecha na sombra de outra arvore. A canoa 
esta embaixo da agua e e muito pesada. Ele consegue, apesar disto, 
tira-la para cima. Sob as rafzes da ·arvore encontra um jacare. 
Agarra-o pela nuca, e o jacare transforma-se num banco que cabe 
na canoa. A sombra de outra arvore acha uma cobra grande. Agar
ra-a pelo pesco~o, e ela se tr an sf orma numa flecha para pescaria. 
Entao o velho entra na canoa com ele, mandando-o atirar numa 
determinada especie de peixes; exige, porem, que ele a tire para o 
ar e nao olhe para a agua. Yar tern tanta habilidade que a flecha 
atravessa 0 peixe, matando-o. 0 peixe e tao grande que a canoa 
quase vai a pique, quando o puxam para dentro. Entao o velho 
fica satisf eito com o valor de Y ar e da-lhe a filha. 

Dos outros mitos sul-americanos que interessam a este res
peito, um dos Tembe (Nimuendaju: "Sagen der Tembe-Indianer'', 
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p. 29 5 SS.) e especialmente digno de no ta. Ei-lo: Os urubus-reis 
costumavam vir a um Iago. La tiravam a roupa de penas, viravam 
mo9as e banhavam-se. Havia um homem que ja come~ava a enve
Ihecer e nao tinha mulher. Quando viu as mo~as banharem-se no 
Iago, pensou em como podia f azer de uma delas .a sua companhei
ra. Armou uma tocaia na margem do Iago e af entrou e esperou. 
As mo~as-urubus vieram e despiram-se da roupa de penas. Uma 
delas deixou a roupa na proximidade da tocaia. 0 homem pulou 
fora e apanhou a roupa de pen as. As outras mo~as-urubus corre
ram depressa para suas penas, vestiram-nas e voaram. S6 a mo9a 
cuja roupa o homem tinha apanhado ficou e pediu: Agora da-me 
tambem as minhas penas! Minhas companheiras ja foram embora. 
Quero tamben;l voar. - Nao, respondeu o homem, nao recebes 
mais tua roupa de penas. - Entao olharam um para o outro e 
gostaram um do outro. 0 homem levou a mo~a-urubu para a ca
bana e guardou a roupa de penas num cesto. Deu-lhe outra roupa 
e casou-se com ela Acostumaram-se um ao outro e tiveram um 
filho, que cresceu. 

Um dia, a mulher propos a seu marido visitar o pai dela. 0 
velho urubu-rei morava alem do ceu. Como posso ir para la! disse 
o homem, nao tenho asas. - A mulher prometeu arranja-las. 
Trouxe folhas de janiparana, atando-as nos bra~os do marido e 
do filho. Depois, com sua camisa de penas abanou os dois, e os 
bra9os transf ormaram-se em as as, as f olhas, em pen as. Agora va
mos experimehtar o voo! disse ela. - 0 filho experimentou pri
meiro. Voou e pousou sobre uma arvore. Depois o pai experimen
tou, mas caiu logo no chao. Vou ajudar-te para que possas ir co
migo, disse-Ihe a mulher. - Voou por baixo dele e o ajudou. 
Assim subiram. 0 filho VOOU imediatamente para a porta do ceu 
e sentou-se. Depois de algum tempo chegaram os seus pais, mas 
o homem estava muitfssimo cansado. Entraram no ceu. La tudo e 
como aqui embaixo. Os urubus moram la, mas tiram sua roupa de 
penas e tern figura de gente; parecem eris taos. 

Assim prosseguiu a f am ilia o seu caminho no ceu e chegou a 
casa do sol, Kwarahy. Este parecia homem, com tembeta e uma 
brilhante coroa de penas na cabe~a. Nao se podia chegar perto 
dele, porque era quente demais. Saudaram-no, e ele perguntou: 
Aonde ides? - Vamos visitar meu pai, respondeu a mulher. -
Depois chegaram a casa da lua, Zahy, que tinha a cabe~a comp1e
tamente calva. Depois chegaram a habita9ao do vento, Ywytu, 
que nao estava em casa. Entraram e esperaram. De repente come-
9ou uma violenta tempestade. La vem Y wytu ! disse a mulher. 
Ywytu entrou. Era um homem barbudo e tinha o seu enfeite da 
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cabe~a na mao erguida. Quando entrou, colocou o enfeite e ime
diatamente a tempestade se acalmou. Saudaram-no, e ele pergun
tou aonde queriam ir. Para a casa de meu pai, respondeu a mulher. 

Por fim chegaram a casa do velho urubu-rei. Entao a mulher 
deixou atras o marido para, primeiro, avisar o pai da sua c~egada 
e ver se este o queria receber. Por isso s6 entrou com o, fdho na_ 
casa do velho e saudou-o. 0 velho perguntou pelo pai do menino, 
e a mulher contou-lhe a hist6ria de seu casamento. Enta~ o vel~o 
urubu-rei mandou chamar o marido, recebeu-o e deu a famfha 
uma casa. Mas havia se encolerizado muito por causa d.o genro e 
forjou um pretexto para mata-lo. 

Na manha seguinte mandou a filha transmitir ao marido a 
ordem de fazer uma canoa grande que devia estar acabada no 
mesmo dia. O homem, que nao sabia nada da constru<;ao de ca
noas, ficou triste, foi ao mato e pensou, em vao, em como fazer o 
trabalho. Por fim, cortou uma arvore e com~ou devagar a talha
la: toe-toe-toe. Entao o pica-pau Peku veio e sentou-se ao lad(} 
dele. Era o chefe de todos os pica-paus, e perguntou-lbe: 0 que 
estas fazendo ai? - O homem contou-lhe a sua situa~ao aflitiva, 
e o chefe dos pica-paus respondeu: Ure txapopa, vamos aju<;lar-te! 
Deixa-me reunir a minha gente! - Entao voou e voltou com uma 
multidao de pica-paus. Mandou o falcao Kanka vigiar na ~opa de 
uma arvore, para que 0 velho nao OS surpreendesse. Os p1ca-paus 
com~~aram zelosamente a fabrica<;ao da canoa. Tinha~ qua~e aca
bado, quando o Kanka deu alarme: Kya-kya-kya! Em um instan
te, os pica-paus foram embora. Ve10 o velho e sentou-se ao lado 
do genro perguntando como andava o trabalho. Esta quase aca
bado, respondeu este. - Depois de algum tempo, o ve~ho levan
tou-se e foi embora. Imediatamente voltou o chefe dos p1ca-paus e 
perguntou: Ja foi embora? - Sim. - Entao chamou a sua gente, 
e quando anoiteceu, a canoa estava acabada. Foram-s~ todos. ~ 
homem contou a mulher que a canoa estava acabada, e no d1a 
seguinte lan~aram-na a agua. 

Certo dia, o velho estava com fome. Ordenou ao genro que 
parasse o rio naquele dia mesmo, que tirasse a agua e apanha~se 
"trafras". Por "trafras"., porem, entendia jacares. 0 homem fo1 e 
· parou o rio, mas pensou em vao como poder naqu~le .dia mesmo ti
rar tanta agua. Por fim tomou um peda90 oco de cort1~ e come<;ou 
o trabalho. Entao vei.o Tatina, o chefe de todas as libelulas, e per
guntou-lhe o que estava fazendo; 0 homem co~to~ o que seu so
gro tinha mandado fazer, e Tattna prometeu ~Juda-lo com a sua 
gente. Chamou uma multidao de libelulas de todas as cores. Estas 
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sentaram-se uma ao lado da outra na barreira e come~aram, com 
as pemas, a jogar fora a agua. Trabalharam tao depressa que den
tro de pouco o leito do rio estava seco. Desta vez nao necessita
ram do ·Kanka como guarda, porque o velho urubu-rei, certo de 
que sua ordem seria cumprida, nao veio. Tatina mandou o homem 
matar as trairas, e havia tantas que enchiam todos os cestos que 
tinha trazido. Levou os peixes para casa, mandando dizer ao sogro 
que tinha feito o trabalho. 

0 velho, supondo que o homem lhe tivesse trazido jacares, 
mandou-o levar a presa para o mato, para que apodrecesse e fi
casse com vermes, que eram o seu prato predileto. Entao mandou 
fazer tapioca e quando, depois de alguns dias, pensou que ja havia 
bastantes vermes, encheu com ela uma cuia e foi ao mato para 
comer. Achou o montao de peixes, e nao jacares como tinha pen
sado, e voltou com raiva, injuriando a filba por nao ter dado exa
tamente a ordem ao seu marido. 

A mulher aconselhou ao marido parar novamente o rio e, 
agora, apanhar jacares, para acalmar o velho. 0 homem ficou tris
te e foi ao rio pensando: Quern sabe se Tatina me ajudara tambem 
desta vezf - Mas quando tinha parado o rio, Tatina trouxe nova
mente seu povo, que fez o trabalho em pouco tempo. Entao na 
agua pouco profunda o homem matou uma quantidade de jacares, 
atou-os e levou-os para casa. A mulher avisou seu pai que a presa 
tinha chegado, e este mandou outra vez Ievar as "trafras" para o 
mato. Quando os jacares ficaram com vermes, o velho tomou a 
cuia corn tapioca, foi ao mato e comeu durante tres dias. 

Entao pensou em outro pretexto para matar o genro. Mas 
sua filha ja se tinha acostumado ao marido e teve d6 dele. 0 ve
lho marcou um grande peda~o do mato e mandou dizer ao homem 
que devia, naquele dia mesmo, cortar este peda~o, senao o rnanda
ria matar. 0 homem, entristecido, afiou o machado e foi trabalhar 
Depois de ter cortado as primeiras arvores, sentou-se e pensou em 
sua situa~ao. Entao Peku, o chefe dos pica-paus, veio voando outra 
vez, saudando-o: Born dia, compadre! - 0 homem lamentou-se 
e Peku prometeu ajuda~lo de novo com a sua gente. Trouxe toda 
sua numerosa parentela, e depois de ter posto o Kanka como guar
da, OS pica-paus come~aram ~. trabalhar diligenternente. Enquanto 
uns limpavam . o mato baixo, cortavam os outros os troncos gros
sos. Ja tinham quase acabado, quando o Kanka deu o seu sinal, 
avisando da chegada do velho. Depressa os pica-paus voaram, es
condendo-se atras das arvores, enquanto o velho chegava e ficava 
mu~to alegre com o trabalho feito. Agora nao te matarei mais, pro-
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meteu ao genro, e foi embora. Entao os pica-paus reapareceram, e 
quando anoiteceu, o trabalho estava acabado. Depois todos foram 
para casa. 

Quando a ro<;a estava seca, o velho urubu-rei mandou atear 
fogo. Ele mesmo acompanhou o trabalho sob o pretexto de mos
trar ao genro como o devia f azer. Primeiro pos fogo na orla e man
dou o homem ir ao fundo da ro<;a para ver se la ardia bem. Mas 
quando o homem olhou para tras, as chamas ao rector ja lhe ti
nham cortado toda saida. Percebeu entao que o velho urubu-rei 
queria ma ta-lo deste modo e que teria de morrer. Sentou-se e cho
rou. Entao uma aranha saiu do seu buraco, no chao, perguntando
lhe por que chorava. Ele contou-lhe a malicia do sogro, e a ara
nha convidou-o para entrar na sua cova. Transformou o homem 
em aranha, e ambos desceram para a cova, onde comeram e es
peraram ate acabar-se o fogo. Isso durou um dia e uma noite in
teira. 

Quando o urubu-rei chegou em casa, .perguntou a filha se o 
seu marido ja tinha voltado. Ai, certamente ja morreu! respon
deu a mulher que bem sabia o que seu pai tinha feito . No dia se
guinte, o velho urubu-rei encheu de tapioca a sua grande cuia e 
foi para o lugar do incendio, para comer o cadaver do genro. Sua 
filha, chorando, seguiu-o com o menino. 0 velho procurou por 
todos OS lados para encontrar 0 cadaver. Chegaodo ao meio do lu
gar do incendio, viu o procurado, sao e salvo, de pe ao lado de 
um cepo. Entao o urnbu-rei lan~ou furiosamente a sua cuia com 
a tapioca ao chao e voltou para casa. A mulher aconselhou ao ma
rido que abandonasse a casa do sogro, porque senao este ainda o 
mataria. 

Foram para casa, prepararam a bagagem e fizeram farinha de 
mandioca para a matula. 0 velho urubu-rei estava com uma raiva 
medonha, e quando tinham ido embora, mandou os seus guerrei
ros, os urubus, atras deles. A mulher ja o tinha previsto e por 
precau9ao levara uma faca grande. Quando os urubus se arremes
saram contra seu marido, para apanha-lo, ela, valentemente, ata
cou-os com a arma, cortou as cabe<;as de alguns e as asas de 
outros, repelindo os restantes. 

Assim a famHia veio outra vez a porta do ceu e preparou-se 
para descer. 0 filho voou imediatamente a terra. 0 homem, po
rem, medrosamente pensou que cairia logo que tentasse o voo. A 
mulher consolou-o e, voando por baixo dele, apoiou-o de tal modo 
que nao caiu. Completamente exausto e sem folego chegou o ho
mem a terra. Teve de sentar-se e encostar-se imediatamente, tao 
fatigado estava. 
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Analogias com o mito da "Visita ao ceu" encontram-se ainda 
num mito dos araucanos (Rodolfo Lenz, Estudios Araucanos, 
Santiago de Chile, 1895-1897, p. 225-34; R. Lehmann-Nitsche, 
"Mitologia sudamcricana XIV, El vicjo Tatrapai de los arauca
nos", Revista del Museo de La Plata, 32, Buenos Aires, 1930). 
0 velho Latrapai tinha duas filhas. Tinha tambem dois sobrinhos, 
que cram os irmaos C6nquel e Pediu. Estes queriam casar-se com 
as mo~as. 0 velho exige dos pretendentes como paga que se sub
metam a tres provas, imposslveis de se realizar sem ajuda magica. 
Sabe da impossibilidade e espera que os jovens morram, pois igno
ra que contam com este auxilio. Quando chegam a casa dele, ofe
rece-lhes assentos cheios de espjnhos. Depois manda-os cortar al
tas arvores, dando-Ihes machados inuteis que se rompem ao pri
meiro golpe. Pillan, o trovao, fornece-lhes machados melhores, com 
os quais abatem a cada golpe uma arvore grande. Por fim, o velho 
mandou-os apanhar os seus touros bravos e depois os seus aves
truzes e guanacos. Tambem isto e bem feito, e OS dois irmaos ma
tam finalmente o Latrapal. 

Joao Barbosa Rodrigues (op. cit., p. 250-51) comunica o 
seguinte mito dos MundurukU: No principio este mundo estava na 
escuridao. Da escuridao sairam dois homens, um chamado Carn
<;acahiby e outro, que era seu filho, chamado Rairn. Rairu trope
~ou em uma pedra furada como uma panela e ralhou com a pedra. 
Caru, seu pai, mandou-o carregar a pedra com que tinha ralhado. 
Rairu cumpriu 'a ordem do pai, carregou na cabe~a a pedra que em 
cima dele come~ou a crescer. Pesando ja muito, disse ao pai: -
Esta pedra ja pesa muito. - Mais crescia a pedra e ja Rairu nao 
podia andar. A pedra continuou a crescer. Cresceu tanto, em for
ma de panela, que f ormou o ceu. Apareceu depois o sol no ceu. . 
Rairu ajoelhou-se vendo seu pai ser o criador do ceu. Carn era 
inimigo do filho porque sabia mais do que ele. Um dia Carn fle
chou a folha de um tucuma e mandou o filho subir no tucumazeiro 
para tirar a flecha, para ver se o matava. 0 filho chegou ao tucu
mazeiro, os espinhos viraram-se todos para baixo e ficou bonito: 
e subiu e tirou da folha a flecha do pai. Noutro dia mandou o 
filho adiante para o ro~ado e contam que cortou todas as arvores 
para matar o filho. Derrubou entao as arvores em cima do filho, 
cafram todos os paus em cima, mas ele nao morreu e ficou ioc6-
lume. Caru arredou-se dal, pensando que o filho tinha morrido. 
No outro dia voltou Carn e achou o filho perfeitamente born. Quan
do Caro ia queimar a ro~a, mandou o filho para o meio, para 
que morresse queimado. Caru cercou o filho de fogo. Quando 
Rairu, depois, viu a fogueira cerca-lo, entrou pela terra e quando 
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a ro~a acabou de se queimar, apareceu sem nada lhe ter feito o 
fogo. Caru zangou-se muito vendo que o filho nao morria. No 
outro dia Caru voltou e foi para o mato. Chegou. Quando no mato, 
fez de f olhas secas uma figura de ta tu e enterrou, deixando o rabo 
de fora, no qual esfregou resina. Chamou o filho e lhe disse: -
Vamos ca~ar? - Vamos! - Andou virando pelo mato e chamou 
o filho: - Aqui esta um ta tu, vem puxar! - A figura daquele 
tatu ia cavando: ja estava um buraco no chao. Rairu depois deixou 
o rabo do tatu, mas nao pode tirar a mao, porque a resina a pe
gava. Contam, entao, que a figura do tatu o levou pelo buraco da 
terra adentro e sumiu-se. Passava seu pai outro dia por aquele 
buraco quando viu seu filho sair dele. 0 pai pegou num pau e 
bateu no filho. 0 filho lhe disse: - Nao me batas, porque no 
buraco da terra eu achei muita gente, mais que boa, e eles vem 
trabalhar para nos. 0 pai deixou-o e nao lhe bateu mais. Arredon
dou uma coisinha e atirou no chao, que entao cresceu transfor
mada em algodao. 0 algodoeiro cresceu logo, floresceu, dando 
depois algodao. Carn apanhou o algodao e fez uma corda, amar
rou Rairu e o meteu no buraco do tatu. Contam que pela corda, 
do buraco subiu muita gente feia, depois tambem subiu muita gen
te bonita; dizem que, entao, a corda arrebentou e o resto da gente 
bonita caiu no buraco. Rairu subiu com a gente bonita. Contam 
que Caru, quando viu aquele bando de gente, mandou fazer uma 
coisa verde, uma vennelha, uma preta, uma amarela para assina
lar aquela gente com as suas mulheres, para quando aquela gente 
crescesse, fossem Munduruku, Mura, Arara, Pamana, Uinamary, 
Manatenery, Catauchy e assim todos. Demorando muito a pintar 
toda aquela gente, ficaram uns com sono e outros mais do que 
dormindo. Aos pregui~osos Caru disse: - Voces sao muito pre
gui~osos, agora voces serao passarinhos, morcegos, porcos e bor
boletas. - Aos outros que nao eram pregui~osos e que eram bo
nitos disse-lhes: - · Voces serao o principio de outro tempo; nou
tro tempo os filhos de voces serao valentes. - Depois Caru su
miu-se pela terra adentro. Entao denominaram aquele buraco Caru
Cupy. 

Na America Central encontramos tra~os semelhantes nas pro
vas impostas, segundo a tradi~ao dos Quiche-Maya, aos irmaos 
Hun ahpu e Xbalanque no reino Xibalba, que estes faziam em 
parte com o auxllio de animais (Noah Elieser Pohorilles, Das Po
pol Wuh, die mythische Geschichte des Kice (Quiche)-Volkes von 
Guatemala: Leipzig, 1913, p. 2;7-28, 48 ss.; Wolfgang Schultz, Ein
leitung in das Popol Wuh, Leipzig, 1913, p. 87-89 e 91). 

Tambem nos mitos de algumas tribos da Calif6rnia se encon
tram outras analogias. Especialmente digna de nota e a corres-
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pondencia detalhada dos mitos sul-americanos desta especie com 
os mitos das tribos meridionais do litoral noroeste americano, reu
nidos sob o tltulo "A visita ao ceu", P<>r Franz Boas (op. cit.). 
Ao mesmo autor (Boas, "Sagen aus Britisch-Columbien", Zeit
schrift fur Ethnologie, 23, Berlim, 1891, p. 569 ss.) devemos a co
munica~ao de um mito do curso inferior do Fraser River, no qual 
o her6i, antes de casar-se com uma filha do sol, e encarregado pe
lo sogro das seguintes provas: primeiramente tern de entrar por 
uma porta guardada por dois lobos famintos, depois sentar-se num 
assento cheio de agulhas. Mais tarde, tambem a lua lhe imp6e 
provas: cortar um cedro e entrar na fenda para buscar o martelo 
que a lua deixou cair dentro dele; quando o her6i entra, a lua reti
ra as cunhas para destro~a-lo entre as metades do tronco. Pescar 
trutas, apanhar ursos vermelhos. 

Em mito parente dos fndios Comox na Colillnbia Britanica 
(Boas, op. cit., ibidem, 24, Berlim, 1892, p. 35-36), no qual, po
rem, aparecem dois her6is em vez de um, estes se casam depois da 
segunda prova, mas nao sem antes haver inutilizado a vulva den
tada das duas filhas do velho ruim. Este ultimo motivo se revela 
em nosso mito karaja, quando Alobederi pensa medrosamente: 
"Talvez a mulher tenha piranha na barriga". £ muito divulgado 
no noroeste iiorte-americano e ate o outro lado do estreito de Be
ring entre os Chukchee, Koryak e Ainu. Nestas regioes, ja se co
nhecem vinte e duas vers0es, como mostrou Franz Boas ("Tsims
hian Mythology", Annual Report of the Bureau of American 
Ethnology, XX.XI, 1909-1910, Washington, 1916, p. 809). 0 mes
mo autor observou a este respeito (Boas, op cit., p. 809-10): 

In connection with the tests, we find very of ten the idea that ·the 
girl whom the young man marries kills all her husbands. In the most cha· 
racteristic versions her vagina is set with teeth, which are then broken out 
by means of a wedge or stone; or. in place of the teeth, a rattlesnake head is 
found. This form is characteristic of the Thompson versions, and recalls 
the East European stories where a pike's mouth is introduced in its place. 
The Ainu tale mentioned above is analogous to the first-mentioned form of 
the incident. 

Na America do Sul, a existencia mais austral deste motivo foi 
encontrada entre os Toba do Chaco por R. Lehm~-Nitsche ("Mi
tologfa sudamericana VI, La astronomi'.a de los Tobas", Revista 
del Museo de La Plata, 21, Buenos Aires, 1923, p. 280-81 e 285). 

Como em nossa versao karaja, tambem nas versoes dos arau
canos, Quiche-Maya e Comox, aparece um par de her6is, enquan
to nas outras citadas se trata de um uni co her6i. J a Ehrenreicb 
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(Die Mythen etc., p. 44-45), falando do her6i civilizador, obser
vara que em muitas zonas ~itol6gicas aparece, ao inves de um he
r6i unico, um par de her6is; assim na _lndia os A~vinau, na Grecia 
os Dioscuros e seus semelhantes entre os eslavos, germanos e cel
tas. Maior importancia ainda do que na zona ariana tern os mitos 
correspondentes aos dois irmaos ou gemeos na Polinesia e na 
America. A mitologia norte-americana apresenta uma serie destes 
pares. Na mexicana, os mitos analogos tern sido substituidos, em 
parte, pelas figuras de Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, mas na zona 
maia volta a aparecer o mesmo tipo dos dois irmaos, e ate em 
duas edi~6es distintas. Na America do Sul, entre os povos de 
cultura andina, o mito dos irmaos gemeos se desenvolveu pouco 
por causa do cul to solar que absorveu os outros, mas f oi verifi
cado entre os Yun ca ( os irmaos Pachacamac e Wichama) e os 
G~amachuco (Apo-Catequil e Piguerao). Na mitologia das outras 
tribos sul~americanas aparecem: entre os Tupinamba, os irmaos 
Tamendonare e Arikute; entre os Guarayu, os dois filhos de Aba
angui; entre os Bakairf, os irmaos Keri e Kame etc. Por fim, entre 
os araucanos do Chile, os irmaos C6nquel e Pediu. Por conse
guinte, a parelha dos irmaos e, pela abundancia dos casos, como 
Ehrenreich demonstrou, um elemento bem tipico da mitologia sul
americana. Ha pouco, foi especialmente estudado por Martin Gu
sinde ("Das Bruderpaar in der slidamerikanischen Mythologie", 
Proceedings of the Twenty-third International Congress of Ame
ricanists, 1928, Nova York, 1930). 

R. Lehmann-Nitsche ("Mitologfa sudamericana, XIV", loc. 
cit., p. 54), tratando do mito araucano de C6nquel e Pediu, acres
centa o seguinte: Vemos que a influencia do 2 como numero dos 
her6is atores e tao grande, que num mito de origem eurasiatica 
- como tal consideramos o do velho Tatrapai - o her6i, origi
nariamente um s6, e duplicado, em dois irmaos, sem que o desen
vnlvimento do tema condiga com esse numero 0 velho pai, por 
exemplo, certamente tern duas filhas, uma para cada um dos pre
tendentes, mas ja as provas a realizar para ganha-las sao fa~anhas 
que correspondem melhor a um do que a dois a tores, a saber: 
o assento espinhoso originariamente tera sido ideado para uma 
s6 pessoa, e Pillan, o deus do trovao, se tera contentado com um 
unico machado pr6prio que pode ~ emprestar, logicamente, a um 
unico favorecido . . . 

Tambem as provas, que no mito dos Karaja o sol imp6e aos 
dois irmaos, poderiam ser exigidas igualmente de uma unica pes
soa. Alem disto, deve-se considerar que na narra~ao o irmao de 
Alobederf nao t_em nome, e que Dyuasa na primeira parte do mi-
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to as vezes f ala somente de Alobederi, o que, porem, mais tarde 
corrige para a forma que citei acima. Na aventura que os dois 
irmaos tiveram com OS jaburus, a duplica~ao e justificada, por
que se quer representar uma diferen~a ( duro e mole). Seguramen
te, esta aventura pertence a familia de mitos diversa da dos aconte
cimentos causados pela rela~ao com o sol e as suas filhas e, pro
vavelmente, motivou a duplica~ao do her6i nesta primeira parte 
do nosso conto. 

Como complemento da mitologia karaja quero ajuntar duas 
lendas comunicadas por Paul Ehrenreich (op. cit., p. 41-43), das 
quais a primeira representa, aparentemente, uma forma primitiva 
de um mito das amazonas e a segunda e, indubitavelmente, uma 
pe~a principal do tesouro de lendas destes Indios, pois tambem 
Fritz Krause (op. cit., p. 347-50) da duas versoes dela. 

0 JACAM E AS MULHERES GUERREIRAS 

As mulheres de uma aldeia costumavam, em certa epoca, ir 
a uma lagoa onde havia um grande jacare. Ll haviam feito casa, 
tinham vasilhas para cozinhar, panelas etc. Levavam adomos de 
penas e lindas cintas, e almiscar para ungir o corpo. U ma das mu
lheres adomou-se com todos estes enfeites, ungiu a pele de almis
car e ficou sentada na beira da lagoa, enquanto as outras recolhiam 
frutas no mato, pescavam ou preparavam a comida. 

A mulher enf eitada, logo que todas se afastaram, gritou: 
"Jacare, vem! Traz peixes, matrinxa, curimata, papa-terra, avoa
deira!" 

0 jacare respondeu: "Irei". 
E trouxe peixes. Deitou a cabe~a na coxa da mulher, deixan

do-se espiolhar por ela, e adormeceu. Enquanto as outras mu
lheres preparavam a comida e, depois de acabada a festa, volta
ram para casa trazendo aos homens s6 as cascas vazias das fru
tas, a mulher enfeitada ficou com o jacare e s6 seguiu mais tarde. 

Por fim os homens estranharam que as mulheres sempre vol
tassem s6 com cascas vazias e resolveram procurar a causa disto. 
Um mandou o filho acompanhar a mae. Esta s6 consentiu depois 
de muito recusar, e ele contou depois aos homens o que tinh~ 
vis to. 

Do is dias mais tarde, f oram . el es mesmos a lagoa, enquanto 
as mulheres ficaram na aldeia. Tambem se ungiram de almfscar, 
chamando o jacare·. Este veio como sempre, trazendo peixes, e 
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deitou-se para dormir. Foi entao morto pelos homens a cacete, e 
jogado no mato. 

Depois os homens foram ca~ar, · matando ainda outros jaca
res, gar~as, patos e urubus e voltaram com a ca~a. Escarneceram 
das mulheres, dizendo: "Fomos enganados por v6s, agora podeis 
comer came de urubu". 

No dia seguinte, as mulheres for am para a lagoa. Mas o ja
care nao apareceu. Finalmente, seu cadaver foi achado no mato. 
Cheias de raiva as mulheres correram para casa, fabricando arcos 
e flechas, desafiando os homens para o combate. 

Os homens nao tomaram a coisa a serio, colocando as flechas 
no arco em direcao inversa, para nao causar dano as mulhere~. 
Mas estas atiravam com a ponta matando os homens; poucos es
caparam. As mulheres desceram entao o rio, e nao mais se teve 
nodcias delas. 

Enquanto o jacare viveu, todos os jacares falavam. Desde 
aquele tempo, nenhum fala mais. 

AS FLECHAS MAGICAS 

Num mato moravam dois grandes bugios que comiam as pes
soas que apanhavam. Dois irmaos apresentaram-se para mata-los. 
Viram sentado no caminho um sapo. Aonde ides? perguntou este. 
- Vamos matar O$ bugios. - 0 sapo ( que era femea) disse : 
Se quiserdes casar comigo, eu vos direi como deveis comportar-vos; 
caso contrario, encontrareis morte certa. 

Rindo, os irmaos recusaram a oferta e continuaram a marcha. 
Logo alcancaram a arvore na qual estavam sentados os bugios 
armados de flechas de arremesso. Ao redor branqueavam as ossa
das da gente que havia sido vftima deles. 

Tambem os dois rapazes levavam as tais flechas e come~a
ram imediatamente o · combate. Os bugios, porem, inclinavam ha
bilmente o corpo, e as flechas passavam sobre eles sem lhes fazer 
dano algum. 

A seguir, foram os bugios que atacaram. Um dos irmaos 
caiu, atingido no olho direito, e pouco depois foi o outro ferido 
no olho esquerdo. Os bugios apoderaram-se da presa. 

Um ·terceiro irmao tinha ficado em casa; estava doente, o 
corpo cheio de feridas e ulceras; s6 a avo tivera bastante com
paixao para cuidar dele. 
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Um dia ele foi ca~ar passaros. Uma das suas flechas caiu dian
te de um buraco de cobra. A cobra saiu e perguntou: 0 que estas 
fazendo aqui? Como podes ca~ar estando tao doente? 

Sim, respondeu gemendo, estou doente e infeliz, tudo me 
abandonou, meus irmaos morreram, s6 minha av6 tern compai
xao de mim e cuida de mim. 

Entao a cobra falou:· Vou dar-te um remedio, mas nao digas 
a ninguem quern te salvou. 

Assim ele ungiu todo o corpo com pomada preta. Quando 
chegou em casa, a velha perguntou-lhe como tinha ficado tao 
preto. 

Passei pelas arvores carbonizadas, foi a sua desculpa. 

No dia seguinte, pela segunda vez deixou-se ungir pela cobra 
e contou a av6 a mesma coisa. 

No terceiro dia sentiu-se bem e resolveu partir para vingar 
os irmaos. 

A cobra deu-lhe iima flecha, dizendo: Com esta arma mataras 
os bugios que comeram teus irmaos. No caminho encontraras um 
sapo que te convidara para fazer-lhe o gosto. Finge faze-lo, pas
sando-lhe o teu membro entre o pe e os dedos do pe. 

Encontrou o sapo, fez como lhe havia sido dito. 0 sapo 
deixou-se enganar por ele, aconselhando-o, em recompensa, que 
deixasse os bugios atirar primeiro e apontasse, depois, aos olhos 
deles. 

Assim ele chegou a arvore dos monstros, vendo embaixo as 
ossadas dos irmaos. Os bugios o convidaram a atirar primeiro. 
Mas ele esperou tranqililamente ate que os adversarios atiraram, 
e feriu entao primeiramente um e depois o outro, no olho. Os 
bugios cafram, mas ficaram pendurados com os rabos nos galhos. 
Seguindo o conselho do sapo, o rapaz mandou que um lagarto 
os pusesse para baixo, e este o ~onseguiu. 

Entao o rapaz voltou a cobra para comunicar-lhe o exito da 
sua aventura. · 

A cobra deu-lhe um feixe de flechas que possulam o poder 
de acertar na ca~a ein que eram atiradas. As flechas podiam for
necer tambem frutas do mato, mel etc. Para cada especie de ca~a 
havia uma flecha especial. A cada flecha pertencia ainda um fei-

. ti~o especial encerrado numa cuia, com o qual se podia enfraque
cer o _efeito das flechas que regressavam violentamente demais, 
faz~do-as parar de novo. 
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Assim o rapaz obtinha facilmente todas as especies de ca~a e 
de peixes. Logo depois casou-se, fez uma casa e uma ro~a. Ins
truira a mulher para que nao deixasse usar as flexas por ninguem, 
durante a sua ausencia, senao toda a gente morreria. Apesar disto, 
um dia seu cunhado soube persuadir a mulher a soltar as flechas. 
No. come~o, tudo foi hem. A flecha de porcos e a flecha de peixes 
faz1am a sua obra e eram paradas pelo feiti~o. Mas quando re
gressou a flecha de mel, apareceu de repente uma grande cabe~a 
espectral com larga goela armada de dentes. Cheio de medo o 
cunhado fugiu sem pensar no remedio magico. O espectro caiu 
sobre o povo, matando todos q.ue achou. Alarmado pelo barulho, 
o homem voltou da ro~a; conseguiu finalmente exorcizar o mons
tro. Mas a metade da aldeia ja estava morta. Mais uma vez ele foi 
a cobra para contar-lhe as suas penas. 

- Bern o mereceste, respondeu ela, mas que se pode fazer! 
Vamos ca~ar amanha, matar o pirarucu. Se uma das minhas fi-
Ihas te toca, deves dizer-me. · 

No dia seguinte, a cobra com toda a famllia foi encontrar-se 
na lagoa com os Karaja que tinham redes de pescar. Estes pes
cavam enquanto o homem percorria o mato com a cobra. Entre
tanto, uma das filhas o tinha tocado, mas ele nao dizia nada. 

En tao a cobra transf ormou-se em pirarucu, persuadindo o 
homem a fazer o mesmo. Ambos cairam na rede dos pescadores. 
A cobra escapou por um buraco, o homem foi tirado a terra pelos 
outros Karaja. Um homem tentou mata-lo a cacetadas, mas ele 
0 agarrou, puxando-o para baixo da agua, de maneira que 0 ho
mem largou o cacete. 

<?uando a cobra viu que ele, sem auxHio dela, tinha de pere
c~r, a1udou-o a sair_ da rede e desenfeiti~ou-o. Este era o castigo, 
d1sse ela, porque nao me contaste nada quando a minha filha te 
tocou. 

TERENO 

A mitologia dos Tereno foi-me relatada pelo velho chefe 
N alikf ( v. p. 34 ss.). Os textos originais na Hngua destes indios 
foram publicados na revista Anthropos. Ao mito "Como os Tereno 
sairam da terra", ja citado nas paginas 112 e 113, Naliki deu 0 
seguinte con1entario: 

Antes de haver Indios, ja todos os animais viviam na terra. 
Os Indios viviam quase como bichos debaixo da terra. Os Vanone 
safram da terra antes dos Indios. Os Vanone eram uma tribo gran-
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de, eram gente numerosa, pequena e como bicho; falavam como 
passarinhos, faziam s6 "h6 h6 h6", nao diziam outra coisa. Mas 
podiam entender-se com os Indios. Chamaram os indios, para su
bir. Os Vanone ensinavam a falar a todas as tribos e davam-lhes 
uma lingua. Depois voltavam para dentro da terra. Provavelmen
te ainda estao la, porque aqui nao aparecem mais. Diferentes ani
mais traziam sementes e ensinavam a plantar. 0 f ogo, is to e, os 
pauzinhos para produzir o fogo, os Tereno receberam-nos dos 
Vanone. 

Alem disso, Naliki contou-me o seguinte mito: 

DA VIDA DOS ANTEPASSADOS 

Eu vou contar uma hist6ria como era antigamente com os 
nossos antepassados. Naquele tempo existia Tutiye que era uma 
pessoa sem cabe~a. Ninguem podia defender-se dele. Quando che
gou, matou muita gente. Contam que houve uma virgem que matou 
Tutiye. Ela ficou postada no caminho de Tutiye e fez uma arma
dilha. Contam que chegou o bicho (Tutiye) e ai morreu. En tao 
f oi saindo a gente do ma to. A virgem tinha feito a armadilha. 
Tchoke, um passarinho, chegou como espia de Tutiye. Tutiye apro
ximou-se. Tchoke contou-lhe da armadilha. Tutiye parou. Tchoke 
disse-lhe entao que podia ir adiante porque o que falou da arma
dilha nao era verdade. Tutiye foi adiante e caiu no buraco. E a 
virgem chamou a gente, quando morreu Tutiye. A gente chegou 
e f estejou a mo rte de Tutiye. 

Contam tambem que os Moole tinham o machado Ihamoya. 
Os Moole eram uma especie de gente, porem mais propriamente 
bicho do que homem. Nao sabiam falar e eram velhos e pequenos. 
Nao havia muitos. Andavam sempre dois a dois. Havia tambem o 
Pitanoe. Era como os Moole, mas andava sempre sozinho, e ha
via um unico Pitanoe. Ele estava cortando nuvens com um ma
chado, porque queria derruba-las. Os Moole chegaram e trocaram 
o Ihamoya pelo machado born de Pitanoe que, entao, bateu com 
o Ihamoya nas nuvens Mas o machado Ihamoya .era tao mole 
que se tomava menor a cada golpe, tornando, ao mesmo tempo, 
maior a nuvem. Se os Moole nao tivessem trocado o Ihamoya pe
lo machado born do Pitanoe, as nuvens teriam caido na terra por 
causa de Pitanoe. · 

Veio Pitanoe e deu aos antepassados um embrulho, no qual 
nao havia outra coisa senao uma arara; deu esta para eles. Veio 
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Pitanoe e deu aos antepassados um embrulho, no qual nao havia 
outra coisa senao mosquito-p6lvora. Estes sairam e se espalha
ram. Os antepassados entao soltaram a arara e esta foi embora e 
se espalhou. · 

Af houve alfarroba~ Vieram ·os antepassados e plantaram. 
Assim tinham para comer por causa de Pitanoe que lhes tinha 
dado a semente para plantar. Toda gente entao pOde viver. 

Af os antepassados chamaram muitos tios. Estes vieram para 
saber o que os antepassados desejavam. Os antepassados lhes 
diss~ram o que os sobrinhos queriam para comer. Entao os tios 
foram ca~ar e trouxeram o desejado. Entre os tios houve um 
arruinado que nao trouxe nada. Este lan~ou dentro da grande 
caba~a que cada ca~ador leva na ca~a o esterco de um animal, 
quando o sol entrou. 

No comentario de Naliki ao mito da origem dos Tereno ja 
vimos que os Vanone e diferentes animais deram a estes indios 
uma quantidade de elementos culturais. No mito da vida dos an
, tepassados, tambem Pitanoe aparece como doador de um dos 
ntais importantes alimentos, a alfarroba. 

Figuras mi'.ticas como. Pitanoe, que fazem travessuras de toda 
especie, trazendo tambem, no entanto, beneffcios aos homens, sao 
conhecidas entre diversas tribos sul-americanas. 

Os Chiripa (Baldus, "Ligeiras notas sabre duas tribos tu
gis" etc., Joe'. cit., p. 754-55) contam de Peru, o primeiro ho
mem, que enganou todo o mundo com suas patuscadas e nunca 
se deixou enganar. Mas mostrou-se aos homens tambem como 
be~feitor, ajudando o sapo no roubo do fogo, como ja referimos 
ac1ma. . 

Na mitologia dos Taulipang e Arekuna (Koch-Griinberg, op. 
cit., p. 5-6), o intrigante e velhaco Macunaima e supremo her6i 
da tribo. Transforma homens e animais em pedras, fazendo isto 
na maior parte dos casos por mera inclipa~ao a travessura. :6 
tambem criador. Fez toda a ca~a e os peixes. Como ja citamos 
nas compara<;oes .com o mito do incendio universal, Mac:unafma 
faz novos homens depois da grande catastrofe. Numerosos sao os 
pequenos contos que demonstram seu carater_ malicioso e per
verso. Basta citar o seguinte (Koch-Griinberg, op. cit., p. 6): Ca
minhando pela montanha, . Macµnaima fez, por feiti~o, feridas no 
pr6prio corpo, deitando-as depois no caminho, onde as transfor
mou em pedras que hoje ~ind a f erem a gente que anda por la. 
- Outro mito dos' Arekun.a tr.ata das picardias feitas pelo menino 
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Macunafma a seu "irm~o maior", cujo nome nao e indicado, Ma
cunaima violenta a mulber do irmao e depois transp5e por feiti<;o 
a casa com todas as planta~oes para o cume de um alto monte. 
0 irmao que fica na terra quase morre de fome, ate que, por fim,, 
Macunafma se compadece, mas ca~oa dele por sua magreza. Entao 
Macunaima continua impunemente as rel.a<;oes com a cunhada. 

Em outro rnito contam como Macunaima fez de uma folha 
a raia, para causar dano a seu irmao Gigue, com o qual se desa
veio por causa da mulher deste. Este ·ultimo fato, provavelmente; 
refere-se ao mito anterior, as rela~oes ilicitas de Macunaima com 
a mulher do irmao mais velho. Para vingar-se, Gigue faz de um 

, pedaco de cip<l a cobra venenosa. 

Tra9os aparentados a Ma~unafma encontramo-los no Naxive 
dos Karaja. Como aquele, tamb~m este e criador, distinguindo-se, 
por esta qualidade, do Pita~oe e do Peru, que conhecemos 86 co
mo doadores de elementos ·culturais (a alfarroba e o fogo). Mas 
tern, em comum com todos os tres a inclina<;iio para fazer mat 
aos homens, e assemelha-se ainda especialmente a Macunaima pe
Ia ,cria~ao da raia espinhosa. Os outros doadores de elementos cul
turais, que mencionamos no decurso deste trabalho, como o uru
bu-rei dos Karaja e o papagaio dos ~askiha, pertencem a famHia 
de mitos diversa da destes quatro malvados. 
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A MUDAN<;A DE CULTURA 
ENTRE lNDIOS NO BRASIL 

Entendemos por "mudan~a de cultura" a altera~ao na har
monica expressao global de todo 0 sentir, pensar e querer, poder, 
agir e reagir de uma unidade social, expressao que nasce de uma 
combina~ao de fatores hereditarios, flsicos e pslquicos com fato
res coletivos morais, e que, unida ao equipamento civilizador, co
mo, por exemplo, instrumentos, armas etc., da a unidade social a 
capacidade e a independencia necessaria a luta material e espiri
tual pela vida. 

A altera9ao pode efetuar-se de duas maneiras: pela assimi
la9ao reciproca do novo a cultura existente e desta ao novo, de 
modo que a cultura em questao seja conservada na sua singula
ridade local e temporal, isto e, como unidade no espa90 e no 
tempo; ou pelo acolhimento unilateral do novo, que entao pertur
ba a cultura ate destrul-Ja, de modo que o novo, por fim, tome 
o lugar dessa cultura em questao. 

Estes dois ef eitos na inudan9a de cultura, isto e, a mudan~a 
dentro de uma cultura, que queremos chamar de "mudan~a parcial 
de cultura", e a mudan9a de uma cultura para outra, que preten
demos chamar de "mudan~a total de cultura", existiram desde 
que existem culturas, isto e, desde que OS homens formam uni
dades sociais, desde os prim6rdios do genero humano, portanto. 

Queremos limitar-nos aqui a examinar a mudan9a de cultura 
entre algumas tribos de Indios do Brasil, apenas no que diz res
peito a influencia europeia. Naturalmente as influencias das cul
turas de Indios entre si perduram ainda hoje. 

Antes de dirigir a nossa aten~ao para as causas da mudan9a 
de cultura, queremos discorrer rapidamente sabre os diferentes 
domlnios da cultura material e espiritual, para poder examinar, 
considerando os f atos, as formas de rea~ao nestes dom1nios. 
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A MUDAN~A NA CULTURA MATERIAL 

A aldeia dos Kaingang de Palmas, conhecida sob o nome de 
Toldo das Lontras, foi erigida pela Comissao de Prote~ao aos 
Indios. E, alem do Toldo do Chapec6, o maior centro de povoa
~ao desta horda de Kaingang, cujo territ6rio se estende da cida
dezinha de Palmas em dire~ao sul-sudoeste ate a regi~o de 
Xanxere, isto e, da fronteira do Estado do Parana ate alem do 
rio Chapecozinho, no Estado de Santa Catarina. A grande tribo 
dos Kaingang ocupava o oeste do planalto de Sao Paulo, Parana, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Algumas hordas no Pa
rana sao independentes ate hoje. Ha cerca de cem anos, os Kain
gang de Palmas entraram em rela~ao permanente com os brancos. 

O Toldo das Lontras consiste em simples casinhas de ta
buas, agrupadas ao red or de uma pra~a retangular. N um dos lados 
de menor extensao da pra~a, ergue-se uma cabana maior, a igreja. 
A aldeia em eoisa alguma se distingue das povoa~oes, desse 
tipo, dos moradores brasileiros dos arredores. 

Entre os Bororo orientais, fiquei conhecendo tres aldeias: 
Sangradouro, Meruri e Tori-paru. 0 territ6rio destes Indios esta 
no planalto de Mato Grosso central, entre o rio Sao Louren~o, 
o Araguaia e o rio das Martes. J a na segunda metade do seculo 
passado, parte deles estava em rela~ao continua com os b.rancos. 
Ha cerca de trinta anos, um born numero vive sob a guarda dos 
missionarios 'salesianos. A maioria das aldeias, porem, e ainda 
independente, e s6 ocasionalmente visitada por um ou outro re
presentante da nossa civiliza~ao . 

. S~ngradouro e inteiramente obra dos salesianos, que edifica
ram, junto ao seu estabelecimento, uma fileira de pequenas casas 
de tijolo, para os Indios. 

Na · missao Meruri, porem, a aldeia bororo conservou, em 
parte, a forma tradicional. E verdade que ja nao se veem, como 
outrora, as cabanas cobertas de palha dispostas em circulo ao re
dor da casa dos homens: form am agora tres lados de um retan
gulo, cujo quarto lado e representado por um pequeno arroio que 
separa a aldeia das habita~oes dos padres. Tambem a casa de ho
mens nao e mais um edificio completamente fechado, de interior 
vedado aos olhares das mulheres, e que supera em tamanho a to
das as outras cabanas: parece miseravel telheiro, que podera dar 
abrigo a uns poucos homens, por algumas horas. Nao esta co
locada no meio da pra~a, e sim perto do quarto lado, que nao tern 
casas, e nao longe de uma grande cruz de madeira. E simb6lico 
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que, desta maneira, a cruz dos missionarios domine a morada pro
f anada dos costumes e cren<;as indigenas. 

_ Tori-paru e aldeia independente. Seis grandes cabanas retan
gulares e cobertas de palha estao ao redor da casa dos homens, 
distinta por ser ainda mais espa~osa e ter ambas as entradas bem 
f ech~das por meio de tiras de palha pendentes. 

Parece que durante o contato de mais de dois seculos, in
constantemente e certo, que OS Karaja vem tendo com OS brancos, 
ficaram sem influencia no seu piano tanto os estabelecimentos 
erigidos por estes Indios no tempo da seca nas margens do rio 
Araguaia, como as aldeias situadas em maior altura e por eles ha
bitadas no tempo da chuva. 

A unica aldeia dos Tapirape existente em 1935, no hinter
land setentrional do afluente homonimo do Araguaia, nao mos
tra rastros da nossa civiliza~ao. Esta tribo tupl ja teve, indubi
tavelmente, ligeiro COntato com OS branCOS nos dois ultimos se
culos. Em 1911, suas povoa~oes f oram novamente descobertas 
pelo cearense Sr. Alfredo de Oliveira, chefe de uma expedi~ao 
de seringueiros. Por causa de sua dificil acessibilidade, desde aque- . 
le ano raras vezes f oram visitadas por bran cos. 

As cabanas do Toldo das Lontras ja nao foram constnndas 
pelos Kaingang sob dire~ao da Comissao de Prote~ao aos Indios, 
mas por operarios brasileiros. E como, exteriormente, sao iguais 
as cabanas comuns de toda a regiao e habitadas pelos brancos, 
pretos e mulatos, estao sujeitas tambem interiormente a influen
cia da nossa civiliza~ao. Numa delas, durante a minha estada, pen
diam grinaldas multicores de papel - o adomo para uma festa 
a moda brasileira. Em todas havia catres de cana. de taquara. (An
tigamente, dormia-se num montao de folhas no chao.) Ao fogo 
estavam potes de ferro. Uma mulher estava sentada a maquina 
de costura! Os unicos objetos de valor etnografico eram alguns 
cestinhos de tiras de taquara. Mas que esta gente nao sabe ainda 
usar perfeitamente os edificios recem-adquiridos, mostravam-no 
as ruinas carbonizadas de uma cabana que tinha sido incendiada 
pelo fogo mantido continuamente no seu interior. 

Enquanto, antigamente, entre os Bororo, cada cla habitava 
sua pr6pria cabana, de maneira que hospedava varias famllias, 
sendo ampliada, se fosse preciso, por anexos, os salesianos cons
trulram pequenas casas que, em geral, s6 tern lugar para o ma
rido, a mulher e os filhos. Unicamente em Meruri ha ainda algu
mas cabanas, cada uma das quais aloja varias famHias. Tori-paru, 
porem, compoe-se inteiramente dessas cabanas maiores. Antiga
mente, o telhado de plano retangular assentava sobre o solo; boje, 

162 

porem, assenta sabre esteios, de maneira que resultam paredes 
laterais. como nas casas dos sertanejos. Antigamente dormia-se no 
chao sobre uma esteira ou um couro de on~a. Hoje, nao somente 
os Indios nas miss0es, mas ate os de Tori-paru dormem em catres. 
Alem disso, em todas as tres povoa~Oes, 0 interior da cabana e 
ainda bem Indio. E verdade que potes de ferro e latas de conser
vas tern a{ um papel principal, mas ha por toda parte objetos 
etnograficos que documentam extensamente a cultura pr6pria dos 
Bororo. 

Como o telhado sobre esteios dos Bororo,_ tambem existe um 
tipo de cabana dos Karaja que se mostra talvez influenciado pelo 
sistema de constru~ao dos sertanejos brasileiros. Nos outros tipos 
de cabana destes Indios de rio que diferem um pouco entre si, 
o telhado e a parede formam unidade, pois consistem em varas 
que vao em ligeira curvatura do espigao ate o solo. No primeiro 
tipo, porem, 0 telhado e a parede sao duas partes diferentes, pois 
os caibros assentam com o cabo inferior sobre esteios. Desta ma
neira temos, em vez d,a chamada forma de colmeia (Bienenkorb
f orm), um telhado ( Giebeldach) assentado sob re pared es verti
cais. Os dois !ados abertos da cabana sao fechados em geral por 
constru~oes redondas (Rundbauten), mais ou menos salientes e 
guamecidas de aberturas de entrada. De resto, os Karaja, na vida 
nas praias do Araguaia, conservaram como habita~ao, alem das ca
banas, os guarda-ventos ( Windschirme), esteiras enodadas de fi
bras de buriti que sao colocadas como paredes e tetos, para de
fender nao s6 do vento como dos raios do sol, da chuva e do 
orvalho, e que servem, de dia, como assento e, de noite, como co
bertor. N aturalmente acha-se nas cabanas e nos acampamentos de 
esteiras destes fndios algum vaso provindo da rtossa civiliza~ao, o 
que nao suplanta a ceramica pr6pria e as caba~as. 

As cabanas dos Tapirape tern a forma de colmeia tipica de 
muitos Tupi, tal como ja se ve numa figura do livro de Hans 
Staden do ano de 1557. Tambem no interior das cabanas, nenhu
ma influencia europeia-brasileira se acusa. 

0 ganhar a vida entre os Kaingang de Palmas, ate a crise 
economica mundial, que come~ou a fazer-se sentir no ano de 1929, 
se fez, na maior parte dos casos, por meio da colheita de mate 
Silvestre. Atualmente, este cha nao e mais exportado do territ6-
rio deles. Coisa alguma pode caracterizar melhor a dependencia 
destes Indios com rela~ao a nossa civiliza~ao do que a palavra 
"crise", que ouvimos de sua boca como designa~ao da causa de 
suas miserias economicas. Como outros trabalhos, feitos para os 
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brancos, restam apenas os chapeus de palha e os cestinho~, que 
sao raras vezes pedidos e sempre mal pagos. E se os negoc1antes 
de Palmas compram milho dos Kaingang, s6 o fazem sob a con
di~ao de dar a metade do pre~o em cacha9a. Do governo nao vem 
mais subven~ao alguma. Nao e de admirar, por isso, ouvir dos 
Indios estas queixas: "Se ninguem nos ajuda, temos de voltar a 
nossa vida antiga". Mesmo esta saida ja lhes e, porem, impossivel. 
.f: verdade que os Kaingang de Palmas, por instiga~ao da Comis
sao de Prote9ao aos lndios, plantam hoje, alem do milho, culti
vado ha muito, o feijao, e criam alguns animais domesticos. 
Fora disso coletam, como antigamente, o mel do mato e frutos 
silvestres, ca9am com arco e flecha e pescam com covos de cesto 
de forma tradicional. Nao morrerao de fome, mas as vezes pas
sarao fome. Estao descontentes e lamentam, como todos os In
dios, que, des de que for am acomodados ao nos so sistema econO
mico, havendo sido por ele corrompidos, ja nao possam mais 
adaptar-se ao seu velho processo economico. 

Tambem os Bororo das missoes entraram na economia mun
dial, tendo ate a boa sorte de gozar, por isso, de uma renda segura 
enquanto ficarem sob a prote9ao dos padres, isto e, enquanto tra
balharem para as miss6es, no campo, nas oficinas ou nas cons
tru~oes. Cada trabalhador, homem ou mulher, recebe ao meio-dia 
e a noite uma refei9ao a moda brasileira e um vale de 1$000. 
Este jornal de 2$000 e comida e tambem usado na regiao para os 
jornaleiros brasileiros. Os vales podem ser trocados com os padres 
por dif erentes mercadorias, de valor correspondente. Al em disso, 
estes Bororo naturalmente ainda vao ca9ar, pescar e coletar nos 
arredores, e o genio andejo hereditario leva todos os anos a 
maior parte deles a uma expedi~ao extensa, na qual passam cerca 
de tres meses. 

Para os habitantes de Tori-paru, a ca~a, a pesca e a colheita 
de frutos silvestres etc. representam ainda as mais importantes 
fontes do sustento. Como os sens companheiros de tribo nas mis
soes, ca~am s6 com arco e flecha e pescam segundo as varias 
formas tradicionais. 0 uso de pontas de flecha de ferro e de anz6is 
nao se espalhou, apesar de ser facil consegui-los dos brancos. 
Por outro lado, hoje s6 se empregam, para cortar, instrumentos 
de ferro. 

Mas que ja se tenha realizado, no tempo em que os Bororo 
ainda tinham de fazer machados de pe9ra, uma notavel mudan9a 
de cultura a respeito <lesses riiachados, e seguramente provocada 
por .influencia europeia, e o que fica provado de maneira evidente 
por dois <lesses instrumentos que pude adquirir em 1934, um ma-
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chado antigo e outro, mais novo. 0 ultimo e, indubitavelmente, imi
ta~ao do machado europeu de metal, e seu material e mais facil de 
conseguir e lavrar que o do antigo, sendo, porem, muito menos 
pr6prio para o fim a que se destina: um chefe dos Tereno a quern 
mostrei ambos os machados deu, de pronto, preferencia ao antigo. 

Tambem o cultivo de plantas, como sejam mandioca, feijao, 
arroz e mamao, ja tern papel decisivo em Tori-paru. Esta agricul
tura provem da influencia dos brasileiros, e, provavelmente, e nao 
pouco, da dos salesianos, em cujos estabelecimentos alguns habi
tantes da aldeia tern sido educados. Muitos Bororo afirmam que 
sua tribo planta o milho desoe que ha mem6ria, asser~ao de que 
outros discordam. 

Ocasionalmente, os homens de Tori-paru empregam-se como 
trabalhadores nas fazendas vizinhas. 

Os Karaja vivem, no tempo da seca, como cai;adores, apa
nhadores · e coletores no rio e nas suas margens. Recolhem ovos 
da tartaruga e do avestruz e bem assim o mel e as frutas do 
mato A ca~a de animais terrestres e aves tern papel muito infe
rior a pesca. Para pescar, empregam, alem dos metodos tradicio
nais, anz6is de ferro, especialmente para apanhar os dois tipos 
principais dos Serrasalmonineos: o pacu e a piranha. Tambem as 
tartarugas sao apanhadas embaixo da agua e nas praias nao s6 
com as maos, mas por meio de anz6is, servindo como isca peda
cinhos de cana-de-a~ucar. Os arpoes para a caca do pirarucu 
tern pontas de ferro. As pontas das flechas, porem, sao ainda de 
madeira, taquara, osso ou espinho de raia. 

0 tempo da chuva dificulta a pesca e a ca~a. Entao os Kara
ja ficam na dependencia principalmente de suas planta~oes e, mui
tas vezes, sofrem fome por p.ao serem, em geral, bons agriculto
res. Alguns ganham a vida trabalhando para os brancos como 
remadores, pescadores e construtores de canoas. Sao grandes co
merciantes. Nao s6 vendem aos brasileiros tudo que e possivel dos 
seus produtos e de sua ca~a; homens do grupo sulino, que mora
vam na margem ocidental da ilha do Banana!, adquiriam de mim 
tambem espelhos e outros artigos de troca em quantidades maio
res, para negociar entre os chamados Xavaje, que representam a 
parte oriental do grupo. Tambem com os Tapirape, os Karaja 
tinham antigamente comercio ativo, vendendo-lhes os objetos ad
quiridos dos brancos em troca de tembet~ de pedra, massa de 
urucu e filhotes de ararapiranga. Machados de pedra nao se en
contram mais entre eles; alem de facoes e machados de ferro, ve
se, se bem que raramente, uma carabina, que e o equivalente de 
uma canoa grande ou de um filhote da ararapiranga. 

\ 
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Os Tapirape sao, antes de tudo, agricultores, tendo muitas ve
zes abundancia de viveres, como, na America do Sul, a maior par
te das tribos de agricultores independentes e distantes da nossa ci
viliza~ao. f: verdade que, ja ha muito tempo, foram abastecidos 
de instrumentos de ferro pelos Karaja, e que mesmo os mais velhos 
nao se lembravam de ter visto um machado de pedra. Foi-me 
assegurado, por outro lado, que outrora os gigantes da selva eram 
derrubados, descobrindo-se-lhes as raizes e depois separando-as do 
tronco por meio do fogo. Restos carbonizados nos lugares da erra
dica~ao de tais arvores, como se encontram nas ro~as antigas e ha 
muito abandonadas, demonstram a 1)robabilidade de tal asser~ao. 

A pesca tem a maior importancia para os Tapirape, e por 
estarem suas povoa~oes sempre longe do rio, mesmo os menores 
peixinhos, de charcos e regos miseraveis, nao sao desprezados. 
Pescar a linha e coisa desconhecida. A ca~a de animais terrestres 
e aves e, geralmente, praticada por alguns especialistas, nao for
necendo, todavia, contribui~ao importante para a alimenta~ao ge
rat 0 material da ponta da flecha e osso ou espinho de raia. Co
lhem-se mel, as larvas de certas vespas, ovos de tartaruga e alimen
to vegetal silvestre. 

Os viveres dos Kai.ngang de Palmas, na maior parte, sao in
troduzidos pelos brancos e, quando nao produzidos, hoje, pelos 
pr6prios Indios, adquiridos na cidadezinha. A ca~a e a col eta for
necem apenas o suplemento ocasional da alimenta~ao. 0 sal, o 
fumo e a cacha~a eram desconhecidos outrora - agora sao com
prados nas vendas de Palmas. 

Tambem os Bororo das miss~es e de Tori-paru receberam 
dos brancos a maior parte dos seus viveres atuais. Um indio, em 
Sangradouro, queixou-se a mim de nao estar bastante salgada a 
comida da cozinha da missao. Antigamente o sal era desconheci
do. 0 fumo e 0 alcool sao muito apetecidos, mas OS salesianos nao 
os f ornecem. Adultos e crian~as ainda nao perderam o habito apai
xonado da geof agia: as pared es de barro dos edificios da missao 
em Meturi precisam ser renov.adas tres vezes por ano. 

Os Karaja s6 tomaram dos brancos poucas das plantas_ que 
cultivam. Todos os seus viveres animais sao tradicionais; geral
mente desprezam a carne dos nossos animais domesticos, como o 
boi e o porco. Pedem aos brancos, de preferencia, sal e rapadura. 
0 artigo de t.roca mais estimado, porem, e 0 pesado fumo goiano, 
· apesar dos Karaja ja plantarem fumo. 

Das muitas plantas cultivadas pelos tapirape, os brancos, 
provavelmente, introduziram na America do Sul as bananas me-
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nores pertencentes a subespecies sapientium da Musa paradisiaca, 
como por exemplo a banana-roxa ( varietas rubra) e a banana-ouro 
( varietas regia). Pela nossa alimenta9ao os Tapirape nao tnostra
ram repugnancia alguma, ao contrario, pediram-na com curiosida
de infantil. Arroz e feijao, o prato nacional brasileiro, foi muito 
estimado por todos, e o chefe da tribo engoliu tambem, corajosa
mente, uma salsicha de Francfurt (Frankfurter Wiirstchen), ape
sar de seu aspecto suspeito. Comeram um casal de porcos domesti
cos que Ihes foi trazido para cria9ao, e, 'as vezes, comem galinha. 
Gostavam muito de tomar o nosso cafe, cha preto e mate. Nao co
nheciam bebidas alco6licas, e nao ficaram conhecendo por nosso 
intermedio. Bram muito desejosos de sal e rapadura. Aceitavam 
com prazer o fumo goiano, apesar de cultivarem uma especie deste 
fumo, se bem que mais fraca. 

Da indlistria dos Kaingang de Palmas, s6 a fabrica9ao de ces
tos e digna de nota. 0 fabrico de chapeus de palha, naturalmente, 
detj.va da influencia dos brancos. Nao vi olaria. 0 fiar e tecer pa
recem, tambem, desconhecidos. Perdeu-se a arte do trabalho em 
madeira. Ha muito tempo ja se esqueceu o trabalho em osso e 
pedra. Nao se fabricam mais enfeites. Vestem-se a europeia; as 
mulheres separam o cabelo pela risca no meio da cabe~a, enove
lando-o na nuca, enquanto os homens, as vezes, usam-no comprido 
e solto, nao arrancando mais, porem, os pelos da barba, como o 
f aziam antigamente. A pintura do rosto aihda aparece, mas s6 por 
ocasiao das f~stas dos mortos, designando os quatro diferentes gru
pos sociais. Pode-se considerar, talvez, os omamentos em certos 
cestinhos como as unicas manifesta96es da arte tradicional destes 
fndios. 

A industria pr6pria dos Bororo nas missoes e em Tori-paru, 
naturalmente, foi diminu1da pelo contato com a nossa civiliza9ao. 
Hoje nao se acham mais todos os numerosos adornos que serviam 
de distintivos dos clas. Em 1934, pude ainda adquirir em Meruri 
o ultimo cacete em forma de gladio (Schwertkeule). A ceramica e 
suplantada pelos potes de ferro e latas de conserva. Mas, apesar 
dessas limita96es, e de admirar como estes Bororo conservam ain
da a manuf atura de muitos objetos tradicionais, no que empregam 
o maior cuidado e habilidade. Sua arte de entrela9ar cestos foi ain
da enriquecida por novas f ormas, devidas aos missionar~os. 0 eno
dar de redes e praticado como antes. Continuam ainda a fabricar, 
para os bra9os, as estreitas fitas, finamente tecidas ~ verdade 
que o material para estas fitas nao consiste mais em fibras de 
tucum, e sim em linha importada. Nas missoes, ha, ao lado do 
antigo fuso de mao dos Bororo, o fuso com roda e pedal. Veem-
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se tambem teares europeus. Na fabrica~ao s6lida e artlstica de ar
cos e flechas, os Bororo orientais superam ainda hoje a todos os 
outros indios no Brasil. Como dantes, trabalham, para enfeites e 
instrumentos, os caro~os de certas frutas, ossos, unhas e dentes de 
animais e conchas de caracol. Brincos semilunares sao fabricados, 
agora, do metal de cartuchos; alguns afirmam que antigamente foi 
ouro que se empregou para este fim. Em presen~a dos padres, os 
indios se vestem a europeia, mas os homens usam ainda, debaixo 
da cal~a, o estojo peniano de palha da palmeira agua~u, e as mu
lheres debaixo do vestido, em forma de camisola, seu antigo traje 
de corti~a. Na casa de homens em Tori-paru, ninguem usou senao 
o estojo peniano. Os rapazes nas escolas das missoes tern o cabelo 
cortado e com risca, como os brasileiros. Os outros preferem ter a 
cabeleira a moda tradicional da tribo e gostam de pintar-se. Veem
se ainda freqlientemente adornos de penas nas cabe9as, mesmo nas 
de antigos alunos dos salesianos. Meu interprete em Tori-paru, 
Roberto Ipureu (v. estampa 24), que tinha ate freqlientado cole
gio de grau superior na capital, Cuiaba, era exemplo disto. Nao 
somente os adultos, mas muitas crian9as pequenas tern os 16bulos 
<las orelhas perfurados e, sendo de sexo masculine, tambem o la
bio inferior. E verdade que a perfura~ao do septo nasal e, agora, 
rara. Do que ficou dito conclui-se que, entre estes 1ndios, a produ
~ao artlstica man if estada na fabrica~ao de enfeites continua sem 
diminui~ao. 

Entre os Karaja, a rela9ao com os brancos influenciou a in
dustria tradicional de tal maneira que instrumentos de ferro toma
ram o lugar dos instrumentos de pedra, osso etc. 0 mesmo suce
deu com os Tapirape. Os Karaja, dispondo de roupa europeia 
mais ou menos esfarrapada, vestem-na quando se encontram com 
brancos. Ate que grau isto e desagradavel para eles foi o que pude 
observar quando fiz demorada viagem de canoa com homens desta 
tribo. Na ocasiao, logo se despiam, tornando-se verdadeiros Indios 
do rio, que pulavam na agua assim que percebiam uma tartaruga. 
De resto, OS que possuem roupa sao em numero bastante limitado. 
Os Tapirape consideram a nossa roupa somente como adomo ou 
distintivo de dignidade. 0 chef e da tribo usava, de dia, um vesti
do comprido de mulher, que pertencia a sua esposa, enquanto ela 
andava nua como todos os outros. Ao anoitecer, quando esfriou, 
despiu o vestido, dobrou-o cuidadosamente e ficou s6 com o estojo 
peniano. 0 segundo chefe tinha roubado de um padre um grosso 
poncho de la e, provavelmente para nao ser inferior ao primeiro, 
usou esta roupa pesada o dia inteiro, cobrindo-se no maior calor 
do meio-dia e tirando-a s6 para a noite fresca e povoada de mos-
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quitos. 0 sobrinho do chefe separou-se, s6 desde o por-do-sol ate 
o nascer, do seu unico vestuario que consistia em meu colete ve
lho. Nao observei influencia dos brancos nas manifesta~oes artis
ticas de ambas as tribos. 

A MUDAN~A NA CULTURA ESPIRITUAL 

A organiza9iio social dos Kaingang, que divide a tribo em 
"metades" ex6gamas e patrilineares, cada uma das quais se repar
te em dois grupos de caracteriza9ao social diferente, ainda hoje e 
conservada tao inalterada na horda de Palmas como em todas as 
outras hordas de Kaingang independentes. A institui9ao do chefe 
hereditario existe, tambem. :E verdade que, apesar disto, o funcio
nario da Comissao de Prote9ao aos Indios obriga-os a que elejam 
como chefe um dentre os seus que mais agrade a ele, funcionario. 
Desta forma, ha no Toldo das Lontras, alem do chefe heredita
rio, um "chefe" para o trato oficial com os brancos. 

Tambem entre os Bororo orientais a tribo se divide em "me
tades" ex6gamas e existente~ em cada aldeia, "metades" que sao, 
porem, matrilineares e se repartem, cada uma, em sete clas. Mas, 
se hem que estes Indios estejam em contato permanente com os 
brancos ha muito menos tempo que os Kaingang de Palmas, sua 
organiza9ao social ja desapareceu quase completamente nas mis
soes e, em grande parte, em Tori-paru. Como os Bororo me asse
veravam expressamente, nao foi devido a influencia dos padres, 
e sim a dos brasileiros. Aqui, por conseguinte, nao foi uma pres
sao exercida pelos missionaries que agiu corrompendo, e sim a 
assimila9ao mais ou menos voluntaria dos Indios a um novo am
biente social. A institui9ao do chefe hereditario existe ainda entre 
estes Bororo, se bem que, seguramente, ja tivesse perdido a sua 
importancia, dado o termino do estado de guerra. 

Ainda hoje os Karaja se repartem em aldeias rigorosamente 
separadas umas das outras, e que praticam, em geral, matrilinea
ridades e endogamia. Em certas aldeias designam-se como "che
fes" os indiv1duos que receberam esta dignidade unica1nente dos 
dominicanos de Concei<;ao. 

Os Tapirape habitavam, antigamente, algumas aldeias inde
pendentes uma da outra, entre as quais se deram casamentos, se 
bem que a endogamia da aldeia pare~a ter sido predominante. Pro
vavelmente, a organiza~ao tern sido matrilocal e matrilinear, a nao 
ser no caso dos chefes governantes e no dos seus futures sucesso-
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res. Nao somente por causa dos assaltos dos Kayap6, mas ainda 
pelas febres e doenc;as das vias respirat6rias, que apareceram epi
demicamente ( causadas, sem duvida, pelo contato com os bran
cos), o numero dos Tapirape tern diminuido tan to, que foram obri4 

gados a reunir-se, por fim, em uma ilnica aldeia e a esquecer a 
sua organizac;ao matrimonial e famiJial , a tal ponto que hoje nao 
pode ser perfeitamente estudada. Per outro lado, o poder muito 
pronunciado do chefe e conservado tao extensamente que, grac;as 
a ele, os Tapirape oriundos de diferentes aldeias formam, atual
mente, unidade social e politica. Essa unidade e fiimada ainda pe
lo fato de que formac;6es sociais particulares, que existem ha mui
to, na mesma forma, em toda a tribo ( como as divisoes em "grupos 
de come.r" e em "grupos de trabalho"), apareceni, inalteradamen
te, compreendendo-lhe a totalidade dos membros. 

A f amilia, que consiste no marido, na mulher e nos filhos 
nao adultos, entre os Kaingang de Palmas, sofreu, naturalmente, 
alterac;6es pelo contato com a nossa civilizac;ao, se bem que nos 
falte o material comparativo de tempos passados, para poder ve
rifica-las completamente. Os indios desta horda afirmam ter side 
sempre mon6gamos. Hoje o sao, sendo digno de nota que o nu
mero dos homens e, mais ou menos: igual ao das mulheres. Pa
rece, porem, que a fidelidade conjugal de algumas mulheres tor
nou-se frouxa e que se entregam aos brancos, dando, come razao, 
o fato de "terem penis maior". Os homens nao costumam protes
tar, e nao tern, provavelmente, nem vontade nem possibilidade de 
pagar na mesma moeda. Em todo caso, a posic;ao da mulher e mais 
independente hoje do que antigamente. Os homens nao se envergo
nham mais de fazer certos trabalhos de mulher, como, por exem
plo, cestos, se bem que com menos habilidade; e freqtientemente 
carregam grandes canastras, o que e trabalho feminine. Nossa ci
viliza~ao tern profunda 'influencia na rela~ao entre as gerac;6es: 
faz surgir contrastes que decomp6em cada vez mais a comunida
de. Os velhos aderem ao antigo, os jovens "pensam em ganhar di
nheiro". Disso nao resulta mais uma divisao de trabalho propria
mente, isto e, uma divisao de trabalho entre as gera~oes dentro da 
mesma ordem economica; mas OS velbos aderem, COnlO as tradi
cionais praticas religiosas, a tradicional maneira de entreter a vi- , 
da material, enquanto os jovens tratam de imitar os brancos em 
tudo. Aparece mais uma complicac;ao quando os jovens avan~am 
em idade e vao compreendendo cada vez mais a lei do sangue: 
afastam-se entao do mundo do fndio, mas encontram dificuldade, 
quando nao esbarram mesmo com a impossibilidade, na assimi
la9ao ao mundo do branco. 
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Entre os Bororo, nas missoes e em Tori-paru, a decomposi
~ao dos cl as leva a ref or~ar a unidade da familia. Certo, para is so 
contribui o fato de a casa dos homens ter perdido, nas missoes, a 
sua importancia e de construirem, os salesianos, casas, cada uma 
das quais pode hospedar apenas uma pequena familia. Ainda mais: 
hoje fazem esfor~os por serem mon6gamos, o que antigamente nem 
sempre era a regra. Outrora, a casa pertencia a mulher, se bem que 
fosse construida pelo homem, e s6 ela mandava ali. Agora os pa
dres mudaram as coisas para o sentido cristao, fazendo do homem 
o dono e chefe da casa Antigamente, os matrimonies infelizes 
dissolviam-se simplesmente; nos atuais matrimonies cristaos, por 
conseguinte, ind:ssoluveis, ha pancadaria e assassinio, e nao raro 
a fidelidade e quebrada por ambos os sexos. Os missionarios di
zem que antes a mulher havia sido a escrava do homem por levar 
as cargas pesadas, e que agora sao iguais. E este um juizo superficial 
que compara com semelhan9as "e~ropeias, s~I? considerar a pro
funda diferen9a das bases econom1cas e soc1a1s. Num povo como 
os Bororo, que tern, antes de tudo, a obriga9ao de estar sem
pre pronto para a cac;a e para a guerra e a de proteger a familia 
durante as marchas, nao podia o homem ser incomodado e fati
gado por trabalhos dos quais as mulheres podiam encarregar-se. A 
todas as grandes ca~adas vai o homem sem a companhia da mu
lher, tendo de levar sozinho a presa ate perto da cabana. E o que 
a mulher levava, alem disso, nao levava na qualidade de escrava, e 
sim na de proprietaria; e, quanto mais pesada era a carga, tanto 
maior era a posse. Ela levava o alimento vegetal que tinha reco
lhido, e como era obtido mais freqi.ientemente e com maior regula
ridade do que a cac;a e oferecia, por isso, base mais segura ao sus
tento dava-lhe economicamente, preponderancia sobre o homem. 
Nas ~igra96es' a mulher levava todos os utensilios do~estic?s e, 
com isso, propriamente, assegurava sua posse perpetua, 1sto e, as- · 
segurava o lar da familia, da qual ela era socialmente o centro de 
gravidade. Dai por que o homem, com. o casament~, mudava-se 
para a casa da sogra e da ~sposa ( matril?cal) .e os fil~os pert~n
ciam a linha maternal ( matnhnear) . Por f1m, se1a menc1onado ain
da como fato de importancia decisiva que, como me fo! afirmado 
pelos salesianos em Meruri, entre os Bororo . a mulher e capaz de 
levar cargas mais pesad'!l que o homem. Por 1sso, nos tra~alhos da 
colheita nas miss6es, quando homem e mulher recebem . 1gual pa
gamento por igual servic;o, ela, muitas vezes, ganha ma1s d~ que 
ele. Se os padres falam da igualdade atual dos sexos, esta aftrm~
~ao e, com efeito, justificada quanto ao pagamento, mas, sem ~':1-
vida, a propor~ao do poder social dentro da parentela e da fam1ba 
e deslocada, segundo 0 modelo cristao, a favor do homem. 

171 



Nos diferentes trabalhos dos quais os Bororo sao encarrega
dos pelos missionarios, toma-se evidente ate que grau as leis tra
dicionais da divisao do trabalho fazem, ainda hoje, parte da natu
reza mesma do Indio. Se hem que os homens levem a canastra co
mo uma mulher e sejam empregados para toda especie de lavou
ra, preferem ocupar-se de acordo com sua vocac;ao inata de cac;a
dor de animais, e nao de plantas; e servem, naturalmente, melhor 
para vaqueiros do que _para lavradores. E quando se queria ensi
nar as mulheres o fiar e o tecer, que tinham sido anteriormente, 
sem roda nem tear, trabalho de homem, verificava-se que prefe
riam a arte domestica a rude procura do alimento vegetal, seu velho 
mister. 

Os meninos e meninas, que sao educados nas missoes, nos 
dias uteis trabalham, alternadamente, na escola e no campo. Na 
escola infiltram-se mecanicamente frases de rezas e hist6rias cris
tas, repetindo os alunos inumeras vezes, em coro, o que devem 
aprender, tal como se faz, segundo certos metodos de ensino, para 
gravar vocabulos na mem6ria. 0 mesmo se da na aula de musica, 
na qual um frade leigo lhes inculca uma pequena melodia, servin
do-se de instrumentos de sopro. Moram no internato e podem estar 
nas cabanas dos pais s6 de onze horas ate uma e meia. Apesar 
disso, tambem neles a idade crescente vai revelando a tendencia 
para o tradicional, e,. quando adultos, procuram voltar ao modo 
de vida dos ·antepassados, se hem que ja nao estejam em condi-
c;oes para isso. · 

Nern entre os Karaja nem entre os Tapirape, pelo que pude 
observar, o papel da famllia, a posic;ao da mulher e a divisao de 
trabalho, tanto entre os sexos como entre as gerac;oes, tern sofrido 
alterac;oes consideraveis pela influencia da nossa civilizac;ao. 

0 curso da vida do individuo, entre os Kaingang de Palmas, 
naturalmente nao esta mais sujeito, como numa tribo independen
te, a uma regularizac;ao tradicional que determina o que compete 
a cada uma das suas fases. Nao existem mais costumes especiais 
antes ou durante o parto, ou pouco depois, como, por exemplo, 
o dos pais se absterem de certas comidas e trabalhos para nao fa
zer mal ao filho, suposto em fntimo contato com eles. Estes cos
tumes, porem, certamente existiram outrora, como entre todos os 
outros povos naturais do Brasil. Foi conservado o costume de dar 
o pai o nome fndio ao filho e de determinar a que grupo da "me
tade" patema pertence, quando o pinta pela primeira vez para 
a festa aos mortos. Nao ha cerimonias de iniciac;ao. Na morte e no 
enterro conservaram-se os ritos antigos, embora uma cruz de ma
deira e velas ardentes sejam colocadas no tumulo. 
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Entre os Bororo, antigamente, os pais jejuavam uma semana 
depois do nascimento do filho. Os Indios das missoes nao tern 
mais este costume. Mas todos tern ainda hoje, alem do nome cris
tao, um nome Indio. A perfura9ao do labio inferior ainda esta em 
voga, embora ja se vejam meninos e mo9os sem possuf-la. Bu
reku o anciao chefe de Tori-paru, contou-me que nos tempos 
pass~dos os rapazes das famflias de chefes eram submetid.os a 
uma prova, que ele nao tinha alcanc;ado, ~as que, .ao que dtzem, 
deve ser usada ainda entre os companhetros da tnbo moradores 
na regiao do rio Vermelho. Para poder correr, bem, os r~pazes 
de dez a doze anos tinham de colocar-se em c1rculo estre1to ao 
redor de um fogo ( baketere) . Quando suavam e se fatigavam, dei
tavam-se e eram cobertos de folhas secas de auac;u ( Orbignia 
speciosa, Rdr.). Entao as maes tinha~ d,e achar ? f~lho. sem le
vantar as f olhas e se indicassem, ao 1nves do prop no fdho, um 

' -outro o filho tinha que morrer. Diziam naturalmente que nao 
tinha 'sido morto, mas "morreu a toa", porque o Indio, em geral, 
nao conf essa haver matado um dos seus, a nao ser que repre
sentasse como um ruim· feiticeiro, perigo para a comunidade. Se
gundo Bureku, este costume tinha por objetivo obter chefes de 
valor. Mas abandonaram-no porque trazia "grande sofrer". 

Os missionarios afastam os costumes antigos da vida dos 
seus alunos. Apesar disso, nao podem evitar que o Indio, como _ja 
referimos, queira voltar, com o passa~ ~os anos, e cada, ve~ m~s, 
a forma de vida dos pais. E caractensttco que rnesmo 1nd1os t~o 
"civilizados", como OS Kaingang de Palmas e OS Bororo nas m1s
s6es e em Tori-paru, que ja quase completamente esquecer~m os 
deveres tradicionais a respeito de uma vida que comec;a, nao t7-
nham esquecido os deveres a respeito de uma vida acabada. Ho1e 
ainda os habitantes de Tori-paru sepultam, na forma do costume, 
as os~adas dos seus mortos em pantano vizinho, depois de te-las 
descamado. Em 1931, os indios de Sangradouro desenterraram 
do cemiterio cristao o cadaver de uma de suas mulheres, para se
pulta-lo a maneira da tribo, no qu~ foram _i~pedidos pelos padres, 
por ja ter sido enterrado com o ntual cnstao. De resto, os sale
sianos dao carta branca aqueles que querem Sepultar OS IDOrtOS 

a maneira antiga e que sao, como dizem, em maior nt1mero do 
que se pensa. · 

.Entre os Karaja e os Tapirape, na medida do que pu?~ .ob
servar, alterac;ao alguma oriunda d~ .influencia ?a noss~ c.1v?1za-
9ao se fez sentir na regulac;ao trad1c1onal da v1da do 1nd1v1duo. 

N aturalmente o carat er de uma tribo de Indios e alterado de
cisivamente pela ;elac;ao com os brancos. Pela finalizac;ao do es-
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ta do de guerra e pela introdu~ao de instrumentos de ferro~ a dure
za da luta pela vida e diminuida de modo que lhe transforma, 
nao raro, em ociosidade, a fndole combativa e produtiva. 

A moral, sempre tendente ao utilitarismo, toma outras for
mas. Nao que o furto e a mendicidade sejam desconhecidos entre 
os indios independentes. Mas, muitas vezes, no trato com os bran
cos aumenta a compreensao que os recomenda como os modos 
mais com.ados de aquisi9ao. A abstinencia de prazeres sensuais, 
considerada antigamente como preparai;ao e ate como uma defesa 
para a lnta, e abandonada sem hesita~ao. E apesar disso, ai~da 
ago:ra dizem os Bororo que outrora o homem e a mulher pod1am 

· veneer a on~a com a f on;a do bra~o e correr inais depres.sa que o 
avestruz pprgue jej,uavam, . tanto depois' do nascimento d? f.ilho, . 
como durante a menstrua~ao e em outras ocasioes e se un1am pa
ra o coito s6 uma ou duas vezes por mes e nao, como hoje, uma 
ou duas vezes por semaoa. Um Bororo, na missao Meruri,: me 
declarou nao querer morar com seus companheiros de tribo rtas 
aldeias ind,eperidentes porque estes . se matariam um. ao outro ''a 
moda .dos brancos". 'Dizem que antigamente tais assassinates eram 
raros. "A moda .dos brancos" quer dizer: .segundo o exemplo dos 
garimpeiros que, no territ6rio dos Bororo, experimentam. os re
v6lveres uns sobre outros. 

Nao quero deixar de mencionar um caso que mostra como o 
trato com es civilizados influi ate nos habitas mais simples dos 
Indios. Entre os Tapirape, o homem e a mulher costumam urinar 
de c0coras .. Quandq, tima '\Zez, algum tempo depois da miriha 
chegada a aldeia, entrei no mato vizinho para urinar, vi <;om sur., 
presa, perto de mim, alguns mo~os a irnitar o meu ato e a minha 
posigao. Pareceu, porem, que logo ficaram com medo da sua pr6-
pria coragem porque apenas haviam come~ado e logo, dominados 
pelo habito, foram se abaixando pouco a pauco. Mais tar,de ob
servei, repetidas vezes, tais tentativas revolucionarias da nova ge
ra~·ao. Nao . abandono a esperani;a de que estes meus amigos te
nham conseguido a· realiza9ao desejada de uma tal mudan9a de 
cultura. 

Importante para o julgamento da possibilidade de assimilar 
os indios a n9ssa civiliza9ao e conhecer-lhes a capacidade de 
aprender. Os missionarios salesianos me contaram que nas esco
las os Bororo entre 1 Cl e 14 anos apre11diam mais penosamente 
que as crian9as dos brancos e negros, mas que, nos anos seguin
tes, sua compreensao supera, pelo menos, a dos negros. Tern ou
vido musical e talento para as Hnguas, mas nao para a aritmetica. 
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E claro que o contato com os brancos influi tambem sobre 
a lingua. A:queles Bororo que desde pequends falavam. portugues 
na escola da missao pronunciam a lingua materna menos gutuFal
mente do que os que ignoram o idioma dos brancos. Ha . conces
soes dignas de nota. Entre os Tapirape acostumei-me a dizer txi
kantu, quando achava alguma coisa boa ou bonita ou quando me 
que.ria mostrar reconhecido a hospitalidade rec;ebida (expressoes 
pr6prias para agradecer faltam em todas as Hnguas dos indios). 
Um dia, porem, o mais crftico e mais· zeloso dos meus professores 
de tapirape. me ensinou que a minha maneira de falar era errada. 
Declarou que devia dizer auentxikantu, quanoo tencionasse profe
rir ·aquilo que queria manifestar em certos casos. Dentonstrei-lhe 
que: nessas ocasioes todos os Tapirape costumavam responder-me· 
com a mesma palavra, a saber, com txikantu. En,tao deu-me a en
tender que os seus corteses cornpanheiros de tribo adaptaram-se a 
mim pas~ando a usar a expressao com o sentido que eu lhe tinha 
dad~. Mais tarde aprendi que txi-kantu ou txe-kantu significa tan
to "eu (sou) born", enquanto auentxi-kantu ou auentxe-kantu po
de ser trad\izido r>0r "perfeitamente born" ou "perfeitamente bem", 
eomo. detnonstra9ao de alegria.. Por outro lado, tambem me adaptei 
aos Tapirape. Tinham aprendicfo de algµem a palavra portuguesa 
"mar,ido,', compreendendo-a, porem, como designa9ao para o sexo 
masculino em geral. Assim. aconteceu que um menino abriu os 
olhos a luz ja como "marido", e que aos nomes de animais de 
todas as especies, desde que mascu}inos, esta palavra era pos
posta se se queria determina-lo mais exatamente. Para nao ~ausar 
confus~o, adaptei-me a este uso ¢spalhado em toda a alde1a. E, 
por certo, duvidoso que os Tapirape continuem a empregar a pa
laYra txi-kantu tambem no sentido alterado. 

Na investiga~ao da religiao dos Kaingang de Palmas, consi
derei caracterlstico que sendo nesta tribo o culto aos monos de ' 
importancia predominante~ n:ao fosse possh~el deparar um~ cren~a 
em 6utros espfritos e demonios. Se. h.a essa cren~a, man1festa-se, 
em todo caso, tao poUC(}, que Seu papel e insignificante. Nao se 
QOde supor que tenha sido desalojada pelo cristianismo~ porq~e 
podem existir sem conflito, uma ao lado do o~tr?, ou mist~rados 
uma com o outro, como vemos entre outros 1nd1os catequ1zados 
Alem disso, o cristianisntl'.f dos K~ingang limita-se as formas· ex ... 
ternas, porque s6 querem tornar-se iguais ao~ vi~inho~ br~ileiros. 
Como estes, os Indios celebram as festas da, 1gre1a: pnmetramente 
a reza, depois o baile com a guitarra· e a cacha~a. 

£ digno de nota que os Kaingang de Palmas nao tenham nem 
~bsten~oes religiosas nem medicos-feiticeiros. Nao acreditam em 
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causas magicas das doen9as. Nao sabemos como os seus antepas
sados pensaram a este respeito. "Viviam de ideias", no dizer do 
velho chefe do Toldo das Lontras. Quer dizer: levavam no es
pirito a imagem de um mundo que explicava e perrnitia compre
ender aquilo que os sentidos percebiam, de maneira que a fantasia 
ficasse satisfeita. Parece que hoje em dia a fantasia nao tern mais 
fome ... 

Entre os Bororo das miss6es, o cristianismo e a antiga reli
giao da tribo existem separadamente. 0 trabalho espiritual dos 
padres leva OS alunos de manha e a noite para a igreja. Os adultos 
educados nas miss6es s6 vao a missa aos domingos e feriados. Em 
Meruri, no patio situado entre os edificios da missao nao se deve 
dan9ar nem cantar a maneira india. Mas na prai;a limltrofe, ro
deada pelas cabanas dos Bororo, as f estas tradicionais sao celebra
das. A ,cren9a no Deus e no diabo dos cristaos e compativel com 
a dos 'bope, dos demonios. A gente assiste na igreja aos sacerdotes 
dizerem missa, e na casa dos homens as reuni6es para solenizar 
o banquete dos mortos. :E: verdade que ja muito do antigo se per
deu. Em Meruri nao ha mais os sonidores misticos e os instru
mentos de sopro tao caracterfsticos dos antigos Bororo. 

Por outra parte, obedece-se ainda a certas absten96es religio
sas. Por exemplo, o Bororo, em geral, nao come veado e esta con
vencido de que tal carne lhe faz mal, embora nao fa9a ao branco. 
Porem a autoridade do bari, do medico-feiticeiro, e das leis nas 
quais se baseia seu poder, vai desaparecendo . ..A.te ha pouco tem
po, os Bororo podiam comer o milho s6 daquele pedai;o de uma 
planta9ao que tinha sido exorcizado por haver sido circunvagado 
pelo bari. Nao podiam usar nada do trecho limitrofe enquanto 
este nao tivesse sido tratado da mesma maneira. Hoje s6 uma 
espiga e levada ao bari, sendo suficiente, no dizer do meu infor
mante, "para 0 milho de todo 0 mundo"' que 0 medico-feiticeiro 
exorcize esta unica espiga. Outrora podia .. se comer uma anta so
mente depois de o bari Ihe haver mordido a cabe9a. Hoje, come-
9a-se imediatamente a come-la, levando s6 mais tarde a cabe9a ao 
bari, e nao sao raras as vezes em que se esq uecem disso, de so rte 
que a cabe9a apodrece e e deitada fora. Em tempos passados, no 
caso de necessidade, o bari podia tomar comestivel ate o veado, 
por meio de exorcismos. Hoje, em caso extrema, alguns, sem au
xilio do bari, arriscam-se a comer esta came temida que, como 
dissemos, em geral se evita. Dizem que antigamente todos os bari 
comeram gente da sua tribo, tendo sido o medo grande demais 
para persegui-los por causa disso. Hoje, um bari nao teria mais 
coragem de mostrar um apetite de tal especie. Em 1934, os Bo-
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roro me contaram que em Yarudori, aldeia na confluencia do rio 
Sao Joao com o rio Vermelho, mora um velho bari de nome Yoku
kawore ( olho verde) que come gente, velhos e m~os, homens e 
mulheres, Bororo e brancos. De noite entra num dos companhei
ros de tribo, sem que este o perceba; entjo, o possuido do bari 
fica doente e morre, e Yoku-kawore come o cadaver. Aos brancos 
diz bom-dia a maneira deles, apertando-lhes firmemente a mao; 
os brancos morrem em conseqi.iencia disso e sao devorados por 
ele. Em setembro de 1936, recebi a notlcia de que os habitantes 
de Yamdori mataram o seu bari. 

A imagem do muado dos Bororo nas missoes representa, ao 
lado dos conceitos herdados - cuja intensidade, em parte, e en
fraquecida pelo novo ~odo de vida -, os conce~tos es~ranhos e, 
recem-importados que, e verdade, essa gente respe1ta mats ou me
nos, nao podendo, porem., incorpora-los ao ponto de se tomarem 
substanciais. 

Entre os Karaja e Tapirape, nao pude verificar influencias 
da nossa civiliza~ao na religiao, na situa~ao do medico-feiticeiro 
e na concep~ao do mundo. 

AS CAUSAS DA MUDAN~A DE CULTURA 

Entre as causas da mudan~a de cultura podemos distinguir 
as que vem de "dentro", isto e, da pr6pria unidade cultu~al, e 
aquelas que vem de "fora"' isto e, sao trazidas de outra un1dade 
a unidade cultural em questao. Essas causas podem apresentar .... se 
sob a forma de necessidades ou de indivlduos condutores. 

Nao temos de ocupar-nos, aqui, das causas que vem de "den
tro", porque queremos limitar-nos ao estudo da mudan~a de cul
tura no que diz respeito a influencia. europeia. 

Temos de considerar como causas que vem de "fora", sob 
a forma de necessidades, por exemplo, a finaliza~ao do esta~o de 
guerra e a introdu~ao de instrumentos de ferro! ,~as tamb~I? . a 
importa~ao de epidemias e a e~puls~o do terr1t~no hered~t,ano 
para outro com condi9oes de vtda diferentes. Ta1s causas 1a se 
apresentar~m para o caso de· todos os indios aqui estudados. 

Considerando as causas que vem de "fora" sob a forma de 
individuos condutores, temos de distinguir entre a recep9a~ do 
novo elemento cultural por um indivfduo condutor da un1dade 
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cultural em questao, e a introduc;ao do novo elemento cultural por 
um indiv1duo condutor proveniente da mes1na unidade cultural 
que o elemento trazido por ele. A predilec;ao e os dotes pessoais 
tern papel decisivo em ambos os casos. 0 chefe principal dos Ta
pirape favorece quase tudo que vem dos brancos, e enquanto tiver 
o poder, a tribo estara, ate certo ponto, disposta a assimilac;ao. 
Ele foi, por exemplo, a causa de que, ha pouco, os Tapirape culti
vassern a cana-de-ac;ucar e cantassem melodias cristas. 0 segundo 
chefe e exatamente o contrario, e seu rival encarnic;ado. Odeia os 
estrangeiros, e conservador, nao planta cana-de-ac;ucar e s6 canta 
as suas canc;oes. J a e quase tao poderoso co mo o chef e principal. 
Quando tiver 0 govemo da tribo nao sera, provavelmente, causa 
de mais mudanc;as de cultura vindas de "fora". Quando os Tapi
rape ainda moravam em duas aldeias apresentavam, grac;as a dife
renc;a dos seus individuos condutores, uma aldeia xen6foba e mais 
rica em tradic;oes e a outra, a do atual chefe principal, acess1vel 
a tudo quanto vinha dos brancos e ja empobrecida na cultura dos 
antepassados. lgualmente, as hordas ou as populac;6es de aldeias 
dos Kaingang, Bororo e Karaja comportavam-se e comportam-se, 
segundo seus individuos condutores, de maneiras diferentes em re
lac;ao aos brancos e a seus elementos culturais. Com isso, natural
mente, acontece que um certo elemento cultural e desejado por 
um <lesses individuos e recusado por um outro, enquanto um se
gundo elemento cultural tera, talvez, sorte oposta. 

As diferenc;as sao, possivelmente, maiores ainda entre os in
divf duos con du tores procedentes da mesma unidade cultural que o 

. elemento trazido por eles, que e, nos limites trac;ados neste Ensaio, 
unidade cultural europeia. Parece que, outrora, tanto aventureiros 
como missionarios influiam nos Kaingang de Palmas. Nos ultimas 
anos, mulatos viviam entre eles e um tinha papel predominante 
no tempo da colheita de mate. 0 funcionario da Comissao de 
Protec;ao aos Indios limitou o poder do chefe hereditario, man
dando os habitantes do Told.o das Lontras elegerem um .dos seus 
que, como ja ficou dito, agradasse a esse funcionario. Tambem 
influi na cultura material, mandando construir· casinhas de tabuas, 
f omecendo instrumentos de ferro e concitando os Indios a planta
rem milho e feijao. 

Os Bororo em Sangradouro e Meruri sao dirigidos pelos mis
sionarios salesianos, que, em contraste com os representantes da 
Comissao de Protec;ao aos Indios, procuram influir nao somente 
na cultura material, mas na espiritual. Como, em geral nao tern 
bastante compreensao da vida espiritual dos Indios, vem a dar-se 
nesta a coexistencia do nova ao lado do antigo, o que motiva de-
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clara~6es dos padres no sentido de que seus alunos levam vida 
ambfgua, sendo, as vezes, "cristaos civilizados", e, as vezes, "Bo
roro perfeitos". Estes ap6stolos sofrem desilus6es porque seu ob
jetivo, com zelo e sacrificios, tern de limitar a possibilidade de 
sentir com os Indios e, por conseguinte, como os indios. Encon
trei velhos missionarios que passaram a vida inteira entre os Boro
ro e que me confessaram abertamente a sua forte aversao por 
eles. Apesar disto, tratam-nos com bondade crista, dao-lhes ins
truc;6es na sua maneira branda e afavel e s6 castigam um malfeitor 
deixando de falar com ele durante alguns dias. 

Entre os habitantes de Tori-paru, certos brasileiros da vizi
nhan~a tern influencia ocasional. 

Muiios religiosos e leigos ocuparam-se com os Karaja. Mas ate 
a segunda metade do seculo passado, f oram passageiros os conta
tos. S6 em 1871, o general Couto de Magalhaes fundou um colegio 
perto de Leopoldina que, durante a sua existencia de cerca de 
vinte anos, foi freqilentado por numerosos 'jovens Karaja. Ha mais 
de trinta e cinco anos, os dominicanos catequizam no Araguaia, 
e ultimamente la aportaram missionarios batistas, adventistas e sa
lesianos. Todos entraram em concorrencia para salvar a alma do 
pobre Karaja e o pobre Karaja nem sequer se perturbava com 
este concurso, aproveitado apenas no sentido de obter para si a 
maior quantidade possivel de objetos uteis. Estas miss6es contri
bu!ram, antes de tudo, para fazer dos Karaja negociantes ainda 
mais refinados do que ja eram. Os dominicanos tambem investi
ram no cargo de chef e homens da tribo que tin ham sido seus 
alunos, por exemplo o "capitao" Isidoro, de nome Indio Iyad-da
ma, ao qual o bispo D. Sebastiao, de Concei~ao, entregou a dire
~ao da aldeia Beroromandu, situada perto de Santa Teresinha. De 
1928 a 19 30 existiu um posto da Comissao de Protec;ao aos In
dios em Santa Isabel, na ilha do Banana!, cujo pessoal conseguiu 
incutir nos Karaja um tal sentimento de dignidade, que, hoje, os 
viajantes do Araguaia consideram-nos como os mais perigosos da 
sua tribo. 

Os contatos que cs Tapirape tinham com os brancos eram em 
geral muito ligeiros. Depois da expedic;ao dos seringueiros que 
descobriu novamente esta tribo em 1911, meu companheiro de 
viagem, o missionario ingles Rev. F. C. Kegel e eu fomos os que 
passamos mais tempo na aldeia. Alguns rapazes que tinham vivido 
passageiramente em escolas de missoes, imediatamente depois da 
sua volta, readaptaram-se aos seus, sem transmitir ~nfluencias es
tranhas. 
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0 ESPA~O DE TEMPO 
DA MUDAN~A DE CULTURA 

0 espaco de tempo no qual uma mudanca de cultura se efe
tua e diferente em cada. caso. Quando, por exemplo, uma tribo re
cebe, de uma vez, instrumentos de ferro em numero bastante a 
poder substituir todos os seus machados de pedra, a mudanca de 
cultura se realiza de uma s6 vez. Se a tribo recebe quantidade me
nor, a mudanca de cultura se dara pouco a pouco. 

Quando, em geral, o tempo gasto numa mudanca na cultura 
material e mais curto que o gasto em mudanca na cultura espiri
tual, a causa e a seguinte: as necessidades influem mais fortemen
te na cultura material, manif estando-se mais imediatamente a van
tagem e a desvantagem Quando, por exemplo, o Indio troca um 
machado de pedra por um de ferro, ve imediatamente a van ta gem 
que o novo lhe traz e a desvantagem que teria se continuasse a 
usar o antigo. E as necessidades, isto e, as condicoes da sua luta 
pela vida, fazem-no tomar o machado de ferro. Sendo, porem, ofe
recidos ao Indio nova forma social, novo canto ou nova crenca 
religiosa, nao compreende a razao pela qual tenha de abandonar 
o tradicional ou mistura-lo com o novo. £ verdade que, em geral, 
tal mudanca rapida e radical s6 se ref ere a determinados elementos 
da cultura material. E, por outro lado, ha casos em que a cultura 
espiritual se altera, ficando a material essencialmente a mesma. 
Verifiqu·ei um destes, por exemplo, entre os Chamacoco no Chaco 
( v. Baldus, I ndianerstudien, p. 85), onde tribos que, ha cinco de
cenios, ainda f ormavam unidade, estavam mais ou menos iguais 
na cultura material, tendo, porem, profundas diferen~as na espiri
tual. .'S verdade que se tratou, ai, antes de tudo, de uma mudanca 
de cultura vinda de "dentro". 

Se bem que os Kaingang de Palmas estejam em contato con
·~ < tluo com os brancos ha cerca de um seculo, s6 agora se aproxi
mam, ao que parece, da ultima etapa de sua "mudanca total de 
cultura", 0 que e tambem indicado pelas palavras do anciao-chefe, 
segundo as quais a nova geracao s6 pensava em ganhar dinheiro, en
quanto os velhos "viviam de ideias". A mudanca na cultura mate
rial efetuou-se quase completamente, mas as partes essenciais da 
cultura espiritual, como a organizacao social, a Hngua e o culto aos 
mortos, sao ainda conservadas. 

Nos trinta anos em que os Bororo vivem nas missoes sob a 
cust6dia dos salesianos, cresceu uma geracao que se distingue pro

. fundamente da anterior - uma geracao de "cristaos civilizados". 
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Como OS padres dirigem sua influencia transf~rmadora nao so
mente no que diz respeito a cultura material, mas tambem a espi
ritual, a mudan~a caminha em ambas ao mesmo tempo. Mas co
mo, por outra parte, os ditos "cristaos civilizados,, de nenhum 
modo perderam a vontade e a possibilidade de entregar-se intei
ramente a vida tradicional de sua tribo, nao se pode conjeturar 
como e em quanto tempo a mudan~a de cultura neles se comple
tara. Referimos acima o que ja se tomou dif erente. 

Apesar de estar em contato com os bran~os, se bem que nunca 
permanentemente, ha mais de duzentos anos, os Karaja conser
vavam em geral a sua antiga cultura, na medida em que nao 
houve altera~oes que resultassem da introdu.~ao de instrumentos 
de ferro. 

Entre os Tapirape, s6 se observa, como influencia essencial 
da nossa civiliza~ao, o uso de instrumentos de ferro, q1'e estes 
Indios, antes mesmo do recente contato com os brancos, recebe
ram por intermedio dos Karaja. 

A MUDAN~A PARCIAL DE CULTURA 
EA MUDAN~A TOTAL DE CULTURA 

Enquanto, em geral, os negros na Africa Central tendem pa
ra um novo equilibrio dentro da pr6pria cultura, se uma mudan~a 
e efetuada gra~as ao contato com os europeus, os Indios no Brasil, 
a este respeito, reagem com menos volubilidade. A falta de fle~i
bilidade, que ordinariamente mostram em rela~ao as influencias 
da nossa civilizacao, lembra diretamente a hip6tese agora de novo 
alimentada pelo estudo do cultivo Indio das plantas uteis, segundo 
a qual os Indios brasileiros sao sobreviventes ·de povos de alta 
cultura. Assimilacao reclproca do novo a sua cultura e <lest.a ao 
novo, isto e, mudanca parcial de cultura, e rara, acontecendo em 
casos especiais, quando muito s6 na cultura espiritual de certos 
tribos, por exemplo na mitologia. Nesta, as vezes, e de modo es
tranho, elementos da hist6ria blblica sao absorvidos por um mun
do de ideias lndias. Em geral, os hens culturais europeus, depois 
de sua intrusao, f ormam, primeiramente, ao lado da antiga cultura 
India, causando, depois, o desaparecimento dela. Um born exem
plo da coexistencia cultural e representado, como vimos, pelos Bo- • 
roro nas missoes, e tanto na cultura material como na espiritual, 
no caso de os homens levarem ainda debaixo das cal~as o estojo 
peniano e as mulheres debaixo do vestido o traje de entrecasca, 
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e no caso de ao lado da cren9a crista existir a dos bope. Alem 
disso, a hist6ria do Brasil ensina que a perda total da antiga cultu
ra se deu em todas as tribos de mdios que ficaram em rela9ao per
manente com os brancos. E verdade que em tais casos as culturas 
1ndias nao desapareceram sem deixar vestlgios, mas causaram mu
?an9a parcial na cultura trazida pelos europeus. Encontramos, ho
Je, entre os. brancos, em diversas regi6es do pais, o uso da rede, 
numerosos 1nstrumentos e metodos indios para a organiza9ao do
mestica, a ca9a e a pesca, o ro~ar mato a moda dos indios e da . . ' mesma maneira, o cultivo e preparo das plantas indigenas uteis, a 
conserva9ao de elementos Indios no folclore, a mistura da lingua 
com palavras fndias e, finalmente, as vezes, ate certas modalida
des e qualidades do carater do indio. 

. Sem duvida, deve-se acentuar sempre que urn ju1zo genera-
h~a?o sobre os 1ndios. brasileiros s6 e possf vel com grandes res
tn~oes, porque em mu1tos aspectos as diferen~as entre tribos avul
tam sobre as semelhan~as. Mas nao se pode negar que no seu 
comportamento em rela9ao as influencias trazidas pelos brancos 
um grande grupo de tribos aparentadas pela lingua e por outro~ 
bens culturais se distingue das restantes : e o grupo dos Tupi. Es
tes, no come~o da conquista e com poucas exce~oes ate hoje mos
traram-se dispostos a assimilar-se aos europeus, do que deco~eu o 
fato de derivarem justamente deles quase todos os bens de cultura 
India acima mencionados, que invadiram a cultura trazida do Ve~ 
lho Mundo, uma mudando-a parcialmente, enquanto sua pr6pria 
~ultu:a sofreu '°:1udan9a total, chegando a desaparecer como tal, 
1sto e, como un1dade no espa90 e no tempo. 

Se perguntamos agora por que ordinariamente o contato com 
os brancos causou no~ P?Vos primitivos sul-americanos a perda 
co~pleta da cultura propna, ve~os, como causa mais importante, 
a~em do fato de o Indio possu1r menos capacidade de assimila
~ao que o negro africano, a intrusao do europeu como indiv.iduo 
condutor nas comunidades culturais 1ndias. Esta intrusao cultural 
e favorecida pelo efeito destrutivo que, encarado biologicamente, 
o homem branco exerce sobre o .Indio. 

Os 1ndios, em geral, nao se deixaram escravizar como os 
negros : ou opuseram resistencia, sendo en tao exterminados ou 
sucumbiram as condi~oes alteradas da vida. Nao tern a fertilidade 

. do negro, e o pequeno numero de seus filhos diminui ainda mais 
ao contat~ com os europeus. 0 europeu nao e capaz de aclimar
se na Afnca" Central, pode~d.o, .como indiv.iduo, exercer la apenas 
um papel efemero. Na Amenca do Sul, porem, criou para si uma 
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nova patria, povoando-a cada vez mais, com seus descendentes. 
Enquanto aqui o numero dos seus cresce e o dos Indios, pelas ra
zoes mencionadas, diminui, absorve o europeu os indios tambem 
pelo sangue. Na Africa Central, misturas de sangue importantes 
entre ele e os negros nunca se realizaram. 

Embora a mudan9a de cultura, s6 depois de acabar, possa 
ser determinada como parcial ou total, e embora pudessemos ob
servar s6 uma das suas fases de cada vez, entre as tribos especial
mente estudadas no presente trabalho, ja estamos habilitados a 
concluir que estas tribos perderao completan1ente a sua propria 
cultura, se a sua rela~ao com os brancos for permanente. Conclu
sao que se tira, comparando-se a situa~ao em que atualmente se 
encontram, com a situa~ao do correspondente estado de evolu9ao 
das tribos parecidas, que conhecemos pela hist6ria. 

As causas da perda de cultura referidas acima exercem-se 
tambem sobre os Indios aqui tratados. 

A diminuta capacidade de assimila~ao e ainda refor~ada, por 
exemplo, pela consciencia da pr6pria nacionalidade, quando os 
Kaingang de Palmas dizem que seus remedies s6 podem curar sua 
gente, podendo os brancos ser curados s6 pelos remedios dos bran
cos, ou quando os Bororo nao/ querem ser considerados como bra
sileiros, mas somente como Bororo. Tambem o conto com o qual 
os Indios explicam por que usam o arco e a flecha, e os brancos, 
as armas de fogo, nao indica sentimento de inferioridade. Esta 
narra~ao, com variantes (v. A. Metraux: La religion des Tupi
namba es ses rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani, 
Paris, 1928, p. 20), ja estava divulgada entre os antigos Tupi
namba da costa brasileira, sendo conhecida hoje ainda no Chaco 
entre os Chiriguano e Toba. Tern entre os Bororo das missoes o 
teor seguinte: "Deus mandou o branco e o Bororo atirarem com 
o fuzil e com o arco. 0 branco nao era capaz de atirar com o 
arco, por isso recebeu o fuzil. 0 Bororo nao era capaz de atirar 
com o fuzil, e por isso recebeu o arco". - Uma vez, quando 
viajei com a minha gente em canoa pelo Araguaia, nao atendendo 
um Karaja que, da margem, nos oferecia uma tartaruga para com
prar, gritou este finalmente: ''Parece que voces tern medo de Ka
raja?" - E entre os Tapirape, um 6rfao descuidado, que era o 
alvo das travessuras de toda a aldeia, tinha um no1ne que o iden
tificava de certa forma com os brancos. 

J a vimos ate que ponto o branco como individuo condutor 
ganhou importancia nas quatro tribos aqui estudadas. 
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A respeito do seu efeito destruidor no sentido biol6gico, po
demos mencionar os seguintes fatos. Todos - Kaingang, Bororo> 
Karaja e Tapirape - ja varias vezes foram dizimados por doen
~as contagiosas introduzidas pelos brancos e, antigamente, desco
nhecidas dos fndios. Alem disso, outrora os Kaingang e Bororo 
tiveram grandes perdas nos encontros armadas com os brancos. 
Estas duas tribos apresentam sintomas de degenerescencia, causa
dos pela maneira alterada da alimenta~ao e, entre os Kaingang, 
peio uso da cacha~a. 

A proporcao do numero de crian~as para o numero de adul
tos e a seguinte: segundo 0 calculo feito em fins de marco d~ 
1933 pelo encarregado ~a Comissao de Prote~ao aos lndios,, dos 
Kain.gang de Palmas que viviam no Toldo das Lontra.s e nos seus 
arredores, tinham menos de 17 anos: 18 individuos mascuJinos e 
29 fe1nininos; e mais de 17 anos: 33 individuos masculines e 32 
feminines. 0 numero de casais era 29. Entre os Bororo em Me
ruri, segundo recenseamento de 18 de janeiro de 1934, a descen
dencia de 27 casais compunha-se de 29 individuos masculines e 
38 feminines, dos quais 10 masculines e 8 feminines provinham 
de matrimonies anteriores. Entre os Tapirape, segundo contei em 
agosto de 1935, tinham menos de 17 anos: 31 individuos masculi
nes e 29 feminines; e mais de 17 anos: 3 8 indivlduos masculines 
e 32 feminines. 0 numero de casais era 35; as criancas, porem, 
eram na maior parte 6rf aos. Surpreendente era o numero das mu
Jheres estereis. 

• 
Ja muitas misturas de sangue se realizaram entre o Kaingang 

de Palmas e os brancos. Nao poucas mulheres da horda tern re
la96es sexuais com os moradores brasileiros dos arredores ou vi
vem. vida conjugal com. eles, As misturas entre os Bororo e os 
brasileiros ja sao freqtientes, tambem. N aturalmente, mais indias 
do que indios participam delas. Hoje, entre Os Bororo, as mulhe
res Sao mais independentes, intimamente, do que OS homens, e 
mais inclinadas a tais matrimonios mistos. Acham mais facilmente 
um brasileiro do que os homens, uma brasileira. Mas ha cases de 
terem os homens mulheres brasileiras. Por exemplo, duas mulatas, 
cujo pai era funcionario em Sao- Louren~o, sao casadas, e ate pela 
Igreja Cat6lica, com Bororo que la se criaram juntos com elas. 
Ambas as fami'.lias possuem boas planta~oes e tern 9 filhos uma, 
e 6, a outra. Varias mulheres bororo casaram-se com brasileiros 
na lgreja Cat61ica, e seus filhos sao numerosos e fortes. Seja-me 
permitido referir aqui que em quatro famllias nas quais o pai e 
branco e a mae Bororo, domina o tipo patemo nas filhas e o tipo 
materno nos filhos, enquanto na segunda gera~ao, a saber, em 
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matrimonio de tais mesti~os, do qual descendem 4 filhas e 3 fi
lhos sucedeu o contrario. Na descendencia das duas mulatas ca

. sad;s com Bororo, predomina nas filhas o tipo materno e nos 
filhos o tipo paterno. Os Karaja e os Tapirape, quanto pude obser
var nao se misturaram ainda com os brancos. 

' 
Se, por fim, tentarmos considerar em geral as possibilidades 

de mudan~a de cultura entre os Indios do Brasil, na medida em 
que e efetuada pela influencia dos brancos, temos de ponderar OS 

interesses motores que determinam a relacao rec(proca das duas 
racas. 

Desde o come90 da conquista os brancos se esfon;aram por 
conse.guir trabalhadores por meio da assimilacao dos Indios, ou. 
assegurar a posse da terra por meio da extermina~ao de tribos in
teiras. Ambas as tendencias conservaram-se com for~a igual ate 
hoje e tern seus defensores em quase todos os cfrculos que se 
ocupam da questao dos indios. f: verdade que a exterminacao 
opoe-se a atividade de missoes cristas e da Comissao de Prote~ao 
aos tndios, criada pelo governo. Esta atividade visa e assume for
mas filantr6picas de assimila~ao. Se, alem disto, ha hoje uma 
tendencia cujos representantes desejam o isolamento permanente 
e complete dos I nclios, faltam, por enquanto, necessidades bas
tante fortes para dar-lhe peso. S6 e patrocinada por aqueles que 
estao embara~ados por escrupulos sentimentais em falar, sem dis
farce, a favor da extermina~ao, ou, entao, por alguns etn6logos 
que temem pela conserv~ao do seu material de estudo, ou, por 
fim, por criaturas romanticas que querem por OS interesses dos 
Indios acima dos interesses de sua pr6pria ra~a. 

Mas nem todos os fn(;iios desejam o isolamento. Desde o pri
meiro encontro com os eutopeus havia e ha tribes que anelam 
por uma assimila~ao para poder gozar das comodidades da no_ssa 
civiliza~ao. Ao lado delas, e verdade, figuram, desde ha mu1to, 
outras tribos que davam por satisf eito seu inst into de cons,e1:'a~ao, 
nao pelo pr6prio isolamento, mas somente pelo exterm1n10 dos 
bran cos. 

Ate agora, nossa ra~a foi vitoriosa na luta por um continente. 
Mas nao se pode negar que essa luta ainda nao acabou. A~ualmen
te, ate, em certos lugares os Indios estao avan~ando. Ha pouco, 
os Kayap6 varriam de seu territ6rio, radicalmente, os brancos da 
margem do Araguaia, rio que ganhou, ja ha muito tempo, a fama 
nao s6 de caminho comercial importante, como ate de parafso 
recomendavel para turistas. Esses Indios usam fuzis modernos e 
ha anos vem incorporando a sua tribo mulheres brancas raptadas. 
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Contra as m1ssoes salesianas no Mato Grosso central chegam do 
norte Indios inimigos, e Meruri, nos ultimos tempos, ja varias 
vezes esteve amea9ado, a tal ponto que se tern pensado em aban- . 
donar este posto avan9ado da nossa civiliza9ao, apesar dos im
portantes valores investidos. As fazendas dos arredores ja estao, 
em parte, evacuadas pelos proprietarios. 0 numero crescente dos 
assaltos torna cada vez mais insegura a secular estrada de comer
cio entre Cuiaba e Goias. Quando, em 1933, percorri, a procura 
do grupo de nordeste dos Guayakf, as matas na margem direita 
do alto Parana, pude verificar que ate estes, os mais timidos de 
todos os Indios, tinham-se adiantado em territ6rios onde, pouco 
antes, trabalhavam grandes empresas madeireiras, que tiveram de 
suspender o trabalho por causa da guerra entre o Paraguai e a 
Boll via. 

Tendo em vista este mais recente estado da luta entre ambas 
as ra9as, nao podemos dizer que formas as suas rela96es recipro
cas tomarao futuramente; e menos ainda se a influencia dos bran
cos efetuara entre os indios brasileiros em geral uma mudan9a 
parcial ou uma mudan~a total de cultura. 
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1. Kaingang de Palmas: KOikang 2. Kaingang de Palinas: KOikang 
(Pedro Mendes), o chefe do Tol- com o seu neto. 
do das Lontras. 

3 . Kaingang de Palmas: no meio, 
um a f ndia alb in a com o filho no 
bra90; 0 homem e mesti90, Ca
sado com uma Kaingang. 

4 . Kaingang de Palmas: menina al
bina entre dois meninos. 
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5. Kaingang de Palmas: a inna 
grande e o irmao pequeno. 

7. Kaingang de Palmas: cemiterio 
do Toldo das Lontras (veem-se 
tambem os f ormigueiros, as habi
tayoes das pequenas formigas, 
ultimas encarnayoes dos Kain
gang). 

6. Kaingang de Palrnas: o. sinal em 
f orma de cruz talhado no tronco 
de um pinheiro (araucaria) em 
frente do cemiterio do Toldo das 
Lontras. 

8. Kaingang de Palmas: fndia na rua 
de Palmas. 

9. Bororo orientais: casas de indios de Meruri. 

• 

10. Bororo orientais: pequena famf- 11. 
lia com o padre diretor em 
Meruri . 
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Bororo orientais: pequena fami
lia com o padre diretor em 
Meruri. 



12. Bororo orientais: casal voltando 
da ca9a (Meruri). 

.. 

14 . Bororo orientais: Tiago Marques 
Aipobureu voltando da ca9a 
(Meruri). 

13 . Bororo orientais: Tiago Mar
ques Aipobureu (Meruri) . 

16. Bororo orientais: velho ca9ador 
(Meruri). 
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17 . Bororo orientais: rapazes em 
Meruri . 

19. Bororo orientais: Mario Boko
dori Kudde, um dos mais valen
tes ca9adores de on9as; Alaysa 
Arcia Chereudda, mo9a de 17 
anos, de espirito vivo e critico, 
que sabe perf eitamente ]er e es
crever; e o filho do casal (San
gradouro). 

18 . Bororo orientais: mae contem
plando o filho (Sangradouro). 

20 . Bororo orientais: Alaysa Aroia 
Chereudda com o filho (Sangra
douro) . 



21 . Bororo orientais: Mfil'io Bokodo
ri Kudde com o brinco de me
tal do clii dos Aroia no 16bulo 
da orelha (Sangradouro). 

23 . Bororo orientais: um sorriso do 
Mfil'io Bokodori Kudde (San
gradouro). 

22 . Bororo orientais: outro ar do Ma· 
rio Bokodori Kudde (Bokodori 
e nome do seu cla e significa 
"tatu-canastra"; Kudde significa 
"grito") (Sangradouro). 

24 . Bororo orientais: Roberto lpu
reu, meu interprete em Tori-pa
ru, e um menino da mesma al
deia. 
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25. Karaja do norte: mae e filho. 26 . Karaja do norte: mae contem
plando o filho. 

27. Tapirape: dan~a de homens e mulberes. 
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30. Tapirape: a corrida ao anoitecer, depois do apatxiru. 

28 . Tapirape: danya de mascaras. 

• I 

-
31 . Tapirape: mulher pilando--urucu. 32 . Tapirape: danyarino de mascara. 

29. Tapirape: meninos. 
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185 (v. tambem: casamento, fami
lia) 

medicina: 30-31 
rnedico-feiticeiro: 31, 44, SO, 90, 98-

99, 115, 117, 129, 141-42, 173, 175-
77 

menstrua9ao: 68, 77, 87, 110, 174 
Meruri (missao): XV, 61-62, 66, 72, 

75, 80-81 , 83, 94-95, 97, 107, 161-
62, 166-67, 171 , 174, 176, 178, 184, 
186 

" metade" (divisao de tribo: 8, 18-19, 
22, 24-26, 28-29, 69-70, 73, 82, 169, 
172 

metal: 85-86, 162-68, 174, 177-78, 180-
81 

milho: 12-15, 22-23, 60-61 , 68, 77, 
115, 125, 135-36, 139, 141, 164-65, 
176, 178 

Minas Gerais (Estado): 92 
Miranda (cidade): 34, 60 
missionarios: XV, 4-5, 30, 53, 178-79 

(v. tarnbem: adventistas, batistas, 
dominicanos, jesuf tas , salesianos) 

mistura de sangue: 6-7, 183-85 
mito africano: 80 
mito esquirn6: 130 
mito eurasiatico: 133, 152 
mito europeu: 4. 151-52 
mito indiano: 152 
mito indio: 4, 28, 82, 90-91, 98-106, 

108-59, 181-83 
mito japones: 132 
mito polinesiano: 152 
mito sfrio-judaico: 81 
Moitaiia (aldeia): 44 
monogamia: 16, 36, 74-75, 170-71 
moral: 80-82, 174 (v. tambem: cara-

ter, psicologia) 
morte, morto: 17, 19-20, 35, 80, 88-89, 

98, 125, 143-44, 172-73 (v. tambem: 

culto aos mortos, enterro, vida de
pois da morte) 

Mortes (rio das): 60-61, 161 
mudan9a de cultura: 1-2, 34, 54-55, 

60,.82-83, 86, 90, 106-07, 160-86 (v. 
tambem : assimila9ao) 

mulatos: 162, 178, 184-85 
mulher: 9, 11-12, 15-18, 22-23, 26-29, 

31 , 35-41 , 43, 47-48, 51, 53-54, 57, 
60-92' 94' 110' 112-13, 115-17. 119, 
122, 125-31, 133, 141-48, 150-51, 
153-57, 159, 161-62, 168, 170, 174, 
184-85 

Mureira (aldeia): 35, 37 

nassa: 13 
negros (africanos): 4, 6-7, 28, 162, 

174, 181-82 
nome: 16, 35, 42, 69-70, 172 
numero dos indivfduos: 7' 9, 16, 34, 

44, 61-62, 170, 184 

olaria: 79, 167 
6rf aos: 6 7' 183-84 
organiza9ao social: 8, 11 , 18, 23, 45-

51, 63, 69, 90, 102. 169-70, 180 (v. 
tambem: cla, famflia . "metade") 

origem do fogo: 115-16, 123-25, 157 
origem dos homens: 21 , 28. 90, 98, 

102, 109-12, 119-20, 126, 156 
ornamenta9ao: 167 (v. tambem: 

adorno, enf eites, pintura do cor
po, pintura do rosto) 

Padauiri (rio): 122 
Palmas (cidade): XV, 8, 11, 15, 21, 

32, 161' 163-64, 166 
Para (Estado): 51 , 121 
Paraguai (guerra do): 36 
Paraguai (pals): 12, 24, 121, 123, 186 
Paraguai (rio): 60, 62 
Parana (Estado): 8, 161 
Parana (rio): 33 , 43,. 186 
parto: 15, 35, 64-66, 172, 174 
Passarinho (aldeia): 37 
patrilinearidade: 8, 36, 69, 75-76, 90, 

169 
patrilocalidade: 34, 37, 75, 90 
perfura9ao do labio: 10, 63, 69, 79, 

85, 104-05, 168, 173 (v. tarnbem: 
tembeta) 

perf uracao do 16bulo da orelha: 63, 
71, 79, 85, 168 
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perfura9ao do septo nasal: 63, 168 
Peru: 128 
pesca: 12-13, 41 , 43, 60, 78, 101 , 110-

11, 116, 119, 132, 144, 164-66, 
182 

pintura do corpo: 58, 78, 86-87 
pintura do rosto: 17-19, 24, 29-30, 

58, 63, 78, 81 , 86, 167-68, 172 
Piranhinha (aldeia): 36 
poliandria: 75 
poligamia: 74-75 
poliginia: 75 
Poxoreu (povoa~ao): 61 
Poxoreu (rio): 61 
pregui9a: 17, 36, 53-55, 76, 94, 96-

97, 150 
pregui~a (Bra<lypus tridactylus) : 128 
profilatico: 31 , 36, 66 
propriedade: 14-15, 17-18. 50. 74 
protecao do penis: 11, 63, 69, 71, 

168, 181 
psicolo~ia: 5. 7, 15, 23-24, 52-56, 

58, 80, 82-83. 87-88 (v. tarnbem: 
carater, inteligencia, moral, vida 
sexual) 

Purus (rio): 122, 128 

Quiche-Maya (fndios centro-ameri
canos): 150-51 

redc de dormir: 49, 134-35, 141, 
143 

rede de pescar: 78, 101, 156, 167 
religiao: 21. 27. 85, 95, 97-98, 170, 

175-78, 180-81 (v. tambem: cul
to, culto aos mortos, demonio, 
deus, medico-feiticeiro, morte, 
transmi~racao das almas) 

Rio Grande do Sul (Estado): 8, 161 
ro9ar: 15. 41 , 43, 50. 52. 55-56. 110, 

129. 141-42, 147-48, 166, 182 
Rondon6polis (povoa9ao): 62 
Roraima: 114 
russos: 7 

sal : 63, 166-67 
salesianos: XV, 60-61. 64. 66. 72, 

83. 93-94. 161-62, 164-69, 171-74, 
176, 178-80, 186 

Sangradouro (missao): XV, 61-63, 
- 75, 80, 83, 85-86, 94-95, 107, 161, 

166, 178 

Sangradouro (rio): 61 
Santa Catarina (Estado): 8, 92, 161 
Santa Isabel (aldeia): 179 
Santa Teresinha (povoas:ao): 42, 

108, 179 
Sao Joao (rio): 177 
Sao Jose: v. Sangradouro 
Sao Louren90 (povoa9ao): 184 
Sao Louren90 (rio): 161 
Sao Paulo (Estado): 8, St, 123, 

161 
Sao Pedro: 123 
Shakespeare: 5 
sociologia: 3 (v. tambem: organi

zas;ao social) 
sol: 28-30, 43, 98, 110-11, 113-15, 

118, 128, 130-33, 144-45, 149, 
151-53, 163 

Solimoes (rio): 122 
solteiras: 9 
solteiros: 9, 14-15, 73, 132 
Suriname: 129 

Tampiitaiia (aldeia): 44, 46 
Tapirape (morro do): 117 
Tapirape (rio): 44, 46, 108, 162 
taquara: t 1, 13, 20, 24, 27, 44, 81 , 

101, 162 
tatuagem: 79, 110 
tecelagem: 53-54, 77, 79, 167, 172 
tembeta: 10, 42, 79, l 16, 145, 165 
teoria da migra9ao: 5 
Terra do Fogo: 5, 87 
Teresa Cristina (colonia): 75 
Tori-paru (aldeia): XV, 41, 62, 72, 

83 , 90, 161-64, 166-69, 171, 173, 
179 

totemismo: 46, 70 
trabalho: 16-18, 42, 49-56, 62, 75-

76 (v. tambem: divisao de tra
balho) · 

trabalho em madeira: 78-79, 167-68 
trabalho em osso: 79, 167-68 
trabalho em pedra: 78-79, 167-68 

(v. tambem: machado de pedra) 
traje : 11 , 63, 71 , 78-79, 167-68, 181 
transmi~racao das al mas: 21 , 35, 

85, .89, 98 

urubu: 43, 110-11 , 113-16,. 123-24, 
129, 132-36, 140-48, 154 
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urucu: 81 , 102, 165 
Uruguai (rio): 8 
Vermelho (rio): 173, 177 
vida depois da morte: 21-22, 35, 

80-81, 89 (v. tambem: transmi
gra9ao <las almas) 

vida· sexual: 16, 35, 80-82, 89, 184 
(v. tambem: coito) 

viuva: 9, 35, 89 
viuvo: 9, 14, 35, 79, 89, 108 
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vfveres: 76-77, 158, 166-67, 184 (v. 
tambem: ca~a, colheita, lavou
ra, mandioca, milho) 

vulva dentada: 131, 151 
Xanxere (povoa~ao): 8, 161 
Xingu (rio): 84 

Yarudori (aldeia): 177 

Zeitschrift f ilr Ethnologie: 5 
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lNDICE DAS TRIBOS DE INDIOS SUL-AMERICANOS 
CLASSIFICADAS EM GRUPOS LING01STICOS 

Araucano: 133, 149, 151-52 
Aruak (Arawak): 10 

Arawak (Arowak): 115, 129, 141-
44 
Guana: 64 
lpurina: 128 _ 
Mojo (Moxo): 72 . 
Tereno: XV, 28, 34-40, 60, 77-80, 

108, t 11-12, 156-59, 165 

Bororo: XV, 34, 40, 60-93, 106, 122, 
130, 161-69, 171-81, 183-85 

Chimu 
Canhari: 128 

Ge: 8, 10 
A weikoma (Botocudo de Santa 
Catarina, "Bugre", Chokre): 10, 
13, 92 
Botocudo: 92 
Canella: 45 
Chavante: 110 
Kayap6: 44, 170, 185 
Timbira: 58 

Guaikuru: 34, 64 
Kaduveo (Kadiueo): 104 
Mokovf: 128 
Toba: 1.22, 127-28, 151, 183 

Guat6: 84 

Kaingang (Coroados, Kadnyeru, Ka
me, Votoro. Aniky) : XV, 8-33, 
40, 69, 77-80, 112, 114, 161-64, 
166-67, 169-70, 172-73, 175, 178, 
180, 183-84 

Karafb 
Akawoio: 123 
Arara: 77, 150 
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Arekuna: 122, 158 
Bakairi: 104, 11'2, 152 
Kuyalakog (horda dos Ingarik6): 
114, 134 
Palawiyang (Paravilhana): 114 
Taulipang: 114, 121-22, 127, 129, 
133-41, 158 . 

Karaja: XV, 41-46, 53, 55-56, 77-80, 
84, 108-11, 113-19, 122, 125-26, 
128, 130-32, 151-56, 159, 162-66, 
168-69, 172-79, 181, 183-85 
Diara (habitantes da aldeia Bero
romandu) : 42-43 
Xavaje (Javahe): 110, 165 

Kayamo (tribo desconhecida) 
(Kayapo?): 60, 185 

Maskoi 
Kaskiha: 28, 43, 78-80, 112, 159 

Matako 
Choroti: 70 

Pano 
Kaxinaua: 114-22 

Samuko 
Chamacoco (H6rio, Tumereha): 
22, 28, 34, 43, 72, 78-80, 82, 88, 
112, 122, 128, 130, 132, 180 

Tupi-Guarani: 6-7, 30, 44-45, 51, 103, 
120-24, 126-27, 163, 182 
.Ampanea: 46 
Apapocuva-Guarani: 51, 120-21, 
124, 127 
Chane (Aruak guaranizado): 114, 
121 
Chiriguano: 120, 124, 127, 183 



Chiripa: 121, 123, 158 
Guajajara: 124 
Guarani (do litoral paulista): 123 
Guarayu: 123-24, 127, 152 
Guayakf: XV, 33, 43, 78-80, 121-
22, 128, 186 
Mbya: 121 , 132 
Munduruku: 77, 149-50 
Tamoyo: 45, 120 
Tapirape: XV, 40-42, 44-59, 69, 77-

80, 84, 86, 90, 109-JO, 112, 119, 
124, 126, 128, 162-63, 166-70, 
172-75, 177-79, 181. 183-85 

21. 0 

Tembe: 77, 121, 124, 127-28, 144-
48 

Tupinamba: 45, 120, 122, 126-27, 
152, 183 

Xipaia : 121, 124, 127 

Vilela: 122 

Warrau: 144 

Yurakare: 127 
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Nascido em Wiesbaden, Alemanha, em 
1899, naturalizou-se brasileiro em 1941 e fa· 
leceu em 24 de outubro de 1970, em Sao Paulo. 
Doutorado cum Laude em etnologia na Uni
versidade de Berlim, fixou-se no Brasil. Diri
giu, em Sao Paulo, a secyao de etnologia do 
Museu Paulista e regeu a cadeira de etnogra
fia do Brasil na Escola de Sociologia e Poli
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Ciencias e Letras de Rio Claro, SP. Dirigiu a 
Revista do M useu Paulists. Realizou varias 
pesquisas cientificas e chefiou missoes de pes
quisa entre os indigenas do Paraguai e nos 
Estados de Sao Paulo, Parana, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso, Goias e Para. Entre 
1949 e 1956 visitou tribos indigenas dos Esta· 
dos Unidos e da America Latina. Sua produ
yao, quer em alemao, quer em portugues, e 
abundante, destacando-se o Dicionario de et
nologia e sociologia, em colaborayao com Emi
lio Willems (Sao Paulo, Edit. Nacional, 1939) 
e a Bibliograf ia da etnologia brasileira, publi
cada por ocasiao do IV Centenario de Sao 
Paulo, em 1954. Foi homenageado, por oca
siao de seu sexagesimo quinto aniversario, com 
uma importante publicayao in honorem : Bei
tri:ige zur Wolkerkunde Sudamerikas (Hano
ver, 1964). 

Devem-se-lhe tambem importantes contri
buiyoes no campo da arqueologia. Foi ele 
que estudou a f undo, pela primeira vez, as 
pinturas rupestres de Santana da Chapada. Em 
colabora9ao com Emflio Willems estudou 
igualmente a etnografia dos japoneses do vale 
da Ribeira do lguape. 

Tu do is so exigia esf or90 inaudito. Fez mui
tas viagens "em lombo de burro ou a pe por 
serras, chapadas e pantanais. vencendo rios 
em canoas frageis, sem defesa contra o sol, 
a chuva, os insetos" (Maria Helena Contrei
ras de Figueiredo Steiner, "Uma vida de tra
balho", Humboldt , n.0 23, 1971 , p . 88). 

Foram seus mestres em Berlim: Thurn· 
wald. Preuss, Lehmann, Maier, Dessoir e 
Spranger. Recebeu a medalha Rondon, confe
rida pela Sociedade Brasileira de Geografia, a 
medalha Sflvio Romero, pelo govemo do Rio 
de Janeiro, e a comenda de Isabel, a Cat6lica, 
do governo espanhol. 

Reconhecia como irreversiveis as mudan-
9as culturais das tribos remanescentes. Mas 
desejava que a integrayao dos fndios se pro
cessasse com suavidade, "sem destruir o mo
saico cultural que constitui a peculiaridade 
mais preciosa do pa{s" (Lu{s Martins, "CrO
nica», 0 Estado de S. Paulo, 29-10-1970). 


