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HERBERT BALDUS
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INTRODUÇÃO

O professor Dr. med. ft, pUL paul Max_ Al-exander Ehrenreich era ber-ünense'' Nascido na capitar ar'iúrtir, 
" 27 

-de 
dezembro de rg55, ai passoua maior parte de su* lida e- ai fareceu, er, t+-de 

"Lrí'ã"-igi;."h"-iídrã:Martius ê von den steinen f"i q;;;-;ais contuibuiu paxâ a Etnorosia Brasi_leira no século oassado, se.rdo áa ,nuiã. i*portân_cia, ffi "ai'ir"ãf#";,,"::t"Jà#lâ11* "ou'" 
Á"üopol%t"-Éid", a'o, ioãoi ãã"-ri,";ri ;üii;ràs;;

Ehrenreich oartiu em 1BB4 da Europa^para êste país. segundo sua carta^datada de Liúaies 
"." 

;gõ-ú;;ffi; td g" ã;;;,íü;; aã'raa+ e impressanas verhandlunsen der Berfrnãi êr"ilrúaft ru-Á"iiüiáogi", Ethnorosieund urgeschich[g, (Berrin rBBílplã;E»' 
"nA";"HPrlá'u"*bro daouéremesmo ano ao aldeamento de -Mirtum, demorand'o-r" a;";-á;'"ã áTii;entre os Botocudos nere domiciriados e obte-ndo-des; i"d;, rs Àãaúàr-ã"corpo, 25 fotografias antroporógicas, 2 "§q";Gi; ;;*p]"#; B outros crânios,além de mater:ial linguísticà. bc.t" alàeamento situaão no rio Doce fez umaexcursão à serra do Guandu, visitando no vale d" ô;;;á";ifü"rrt" meridionardo rio Doce, a horda do chefe Kangit " q,r" estava üvendo de modo seme_.lhante ao dos habitantes de lvÍutuml *"dà"do, prre*, }ffi"rt"*ente, suasmoradas. suas cabanas de forhagem 

"_rr* iaê"ti"", ãr-llpr"r"rrtadas noatlas do príncioe de wied. De vortã " Mrrtr.r, er,r"*"i"r, pà.ti, de lá parao rio Paricas, âfluente setentrionar ao ,io-ôo"ã ;;r;;;""I"scente rápida oimpediu de alcançar os índios d.essa região.
se.gundo outra carta, datada em viiória, em 20 de maio de 1Bg5 e im-presa ibidem, pp. sO.g-sl!, o_ 

-viajalte chegou em 25 de fevereiro d.êste auoa uma fazendã^no rio saô-ur"irãi,-"""oít"ndo ,"ra-*" horda puri emestado. já completamente sedentário.' rirou ,tgrro, 
-r"ãutr,*out"rrdo ^escassas

notas linguístiõas e objetos etnográficos. Bm março esteve novamente noaldeamerito de Mutum 'e em abril partiu p"#';;g""à"- ":;;;, o rio pancas,
enconkando lá o chefe Junuk qr"'o abràçou a"*odà uololào, batendo_rhe
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três vezes eom a palma da mão nas costas e solevando-o um pouco. Com
êste chefe estdvam cêrca de trinta pessoas de ambos os sexos, todas comple-
tamente nuas, - os homens usavam nem sequer o estoio peniano descrito 

-nor

Wi9d. As crianças eram carregadas sentadàs num la(o te embira ,rrp"'rro
na fronte da 

-mãe, 
cujo pescoço abraçavam, tendo as mãos amarradas juntâs. As

mulheres tinham no eôrpo cicatrizes de feridas Íncisas feitas peloi maridos
ciumentos. Ninguem usava botoque na orelha e no beiço. Todos tinham
figuras elegante"s e rostos inteHfentes. Dêstes índios,'Ehrenreich tirou
algumas fotografias e obteve objetbs etnográficos.

De volta a Mutum, tuês dias após ter deixado esta localidade, recebeu a
notícia de que a metade de seus ãpontamentos sôbre o idioma botocudo e
outros manuscritos haviam desaparecido num incêndio da easa em que
os tinha deixado.

No mês de maio esteve em Vitória, obrigando-o a malária a ficar de
cama durante sernanas.

Segundo outra notícia impressa ibidem, p. 375, Ehrenreich voltou à
Europa _alguns meses mais tarde, em consequê-ncia de uma retinite causada
pela malária.

Em 1887, participou da segunda expedição de Karl von den steinen co
xingu sôbre a qual êste escreveu o célebrê liwo unter den Naturvôlkern
Zentralbrasiliens, Berlin 1894, aparecido também em versão portuguesa de
Egon schaden sob o título Entrô os aborígenes do Brasil cential, são paulo
1940. Devem-se a Ehrenreich as fotografiàs e os tuabalhos de Antropologia-
Físrca nesta viagem. Aliás, aq-uele livio contém a reprodução de uria fãto-
qrafia que mosúa o cientista'berlinense enhe seus ôo*prLh"iros de expe-
clrçao.

Em_ seguida, Ehrenreich passou pela chapada de Mato Grosso ao Ara-
guaia, desceu-êste em agosto ãe l888-estudand'o os Karajá, e subiu, depois, o
Amazonas e Puús, visitando as tribos do último.

No ano de 1892 falam as mesmas Verhandlunsen, p. 525, da viagem de
Ehrerr-eich ao Egito, e, em 1893, mencionam elas, p". 5-g,',rma carta sua datada
em calcuta, no dia 23 de setembro do ano anteriôr na qual o viaiante relata
ter visitado Bombaim, lorada, Ahmadábád, Dshaipur, Dbhli, Agrá, Lakhnau,
Benares, Calcuta e ?ardshiling. á esta viagem ,àfe.e-re 1á o ãariao po3taÍ
endereçado ao senador Escrdlnoile Taunayl que publicamos em fac-'símile

l.o_presente- trabalho graças à-gentileza de-nosio piezado amigo dr. Afonso
d'Escragnolle Taunay.

_ Em 1896, as Verhandlungen, p. 235, mencionam projeções de fotogra-
fias da Birmânia tiradas numã viágem de Ehrenreich,'feita em co*príhio
do dr. Noetling, de janeiro a marçõ de IBSS.

No mesmo tomo, pp. 46-57_, Ehrenreich descreve sua viagem pela Espa-
úa e Portug_al, realizãéia d-e abril a junho de 18g5, referinàô-se,'principàl-
mente, às cóleções etnográficas e arqueológicas que visitou nessei paíies.

0 tomo XXXIX da Zeitschrift fiir Ethnologie, Berlin 1907, pp. 249-258,
contém o relatório de Ehrerueich sôbre o décimo-sexto congrês^so interna-
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cional de americanistas celebrado em Quebec, no mês de setembro de 1906.

O autor fala, também, nos índios e museus dos Estados Unidos e nos monu-
mentos antigos do lr{éxico visitados por êle de fins de setembro a dezembro
do mesmo ano.

xxx

Dos trabalhos etnográficos de Ehrerueich, o mais importante é o que,

traduzido para o portug-uês pelo dr-. Egon- Schaden, publicamos no presente

volume da' Revistâ do-Musôu Paulista-sob o título -"Contribuições para a

Etnologia do Brasil". o original alemão, intitulado_*Beitráge zur vijlker-
kunde irasiliens", apareceu ãm Berlim, no ano de 1891, coúo tomo II das

Verôffentlichungen àus dem kgl. Museum fiir Vôlkerkunde (80 PP.- in-4.o

com 48 figuras "no texto e 16 pianchas). Contém o primeiro esturio sistemá-

üco sôbre"os Karajá. O viajante dedicou especial ateição à cultura material,
às dansas de másdaras e à'mitologia. Natiralmente, o seu rápido contacto
com os índios não lhe permitiu alprofundar-se no esfudo dêsses problemas.
Âinda menos satisfatório- é o mateiial sociológico, pois também nele o autor
se Iimita a afirmações genéricas sem mencionar exemplos concr-etos.que espe-

cificariam a complàxidaãe dos fenômenos. Isso, às vezes, traz dúvidas quanto

à exaüdão da o6servaçáo e escrupulosidade de sua reprodução.
Por outro lado, poiém, a descrição de fatos que não foram mais encontra-

dos pelos pesquisadãres posteriores, dá importância inestimável a essa mo-

nografia." Também as ligeiras notas sôbre tribos aruak do Purús, que rePresentam a

segunda parte da õbra em apreço têm o valor da prioridade, pois os explort-
doies antàriores do Purús, coino-Wallis e Chandlessl não se dedicaram propria-
mente à Etnografia.

As ..Contr"ibuições para a Btnologia do- Brasil" sáo indispensáveis_para o

. estudo dos índios á" qü" tratam, e, pãrticularmente, de sua aculturação. 
_

Sôbre os Botocudôs publicou Ehrenreich a monografia intitulada "Ueber
die Botocudos der brasiliânischen Provinzen Bspiritu sãnto und Minas Geraes"
(Zeitschrift fiir Eünologie, XIX, Berlin 1887, pp. l-46 e 49-.82). Baseado nas

observações que poude-fazer durante suas vísitas a esses índios, srn IlB4. e
1885, e'rr"t ,io*ôrosas informações sôbre os mesmos, dadas por outros via-
jantes, o autor estuda a sua hiÁtória, o lrábitat, a aparência. física, a cultura
material, a aqúsição do sustento, o c_anibalismo, a vida so_cial, o enterro, as

idéias religiorãs, ás doenças e os medicamentos, as capacidades mentais e o
caráter, 

"Tí.rg,ru 
e a craniologia. chegando a eonsideraf como-provável serem

os Botocudor""o, ."pr"sentaites mai-s antigos dos Gê" (p. B1). O material
apresentado tem, prircipalmente, valor paú a Linguísticà e a Antropologia-
Éísica, sendo os o-ut os^dados extremamente reduzidos.

cã*o co*plemento linguístico a esta monografia, publicou Ehrenreich
..Ein BeitraS, à* Charakteíistik der botokudiscãen Spilache" (Festschrift
fiir Adolf Bãstian, Berlin 1896, pp. 607-630).

Outro artigo digno de nota ?'o pequeno estudo_ de Ehrenreich sôbre cs

Puri, intitulado" "DIe Puris Ostbrasiúens" (Verhandlungen der Berliner Ge'
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sellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1886,
Berlin lBQ-6, pp.- L84-188). _Considerando as notícias dadas por-Esõhwege,
Freireiss, wied, Martius, st. Hilaire, Tschudi e Burmeister e ai suas próprás
observações feitas in loco, o autor conclue serem os Puri e seus viziiho^s -os quais, como os Kaingang e Bororo, eram chamados "Coroadôs,,, - n5o
obstante a sua inimizadê, '-etnolôgicamente e anhopolàgicamente o mesmo
povo] (p. 185). Isso_ fica crmpíovado,. ainda, coirparãndo-se o pequeno
voeabulário puri coligido por Ehienreich (p. _187) e a usta de pahüas-puri
publig-ad-a por v-ot Ma-rtius (Beitriige zu1 Ethnographie und sfrachenl«rirde
Amerika's, zumal Brasiliens, II, Leipzig 1867, pp. lg4 e 195), ôom os voca-
bulários dos coroados, reproduzidos-nimesmab-bra do sábio'bâvaro (ibidem,
pp. 1e5-207).

. .Dados ünguísticos de outras tribos do Brasil foram reunidos por Ehren-
reich sob o dtulo "Materialien zur sprachenkunde Brasilieni: r. Die
Sprache der Caraya (Goyaz)", Zeitschrift Íiir Ethnologie, XXVI, Berlin lgg4,
pp: _?9-31_g_a9:qO,^ "II-. Die Sprache-der^- Cayapo-(Goyaz),,, ibidem, pp.
115-137; "III. Die Sprache der Akuâ oder Chavántes und-Cherentes (Govü",
ibiderrl XXV[, Berlim 1895, pp. 149-162; "IV. Vocabulare de, Guaíaiaia
und Anambé (Para)" ibidem]-pp. 163-168; "V. Die Sprache der A'piaka
(Para)",ibidem, pp. 168-76; "Vokãbulare von Purus-Stâmmtn",ibidem, *XIX,
Berlin, 1897, pp. 59-71.

Mas a contribuição de EhrenreÍch para a Etnologia Brasileira não se ümita
a todo êsse material colhido em suas viagens. Não menos importante para
o desenvolümento do estudo dos índios do-Brasil eram suas tentâ^tivas de fazer
sinopses coordenando os dados da literatura a respeito. Â primeira delas é
"Die Einteilung und Verbreitung der Vôlkerstâmme Brasiliens iach dem gegen-
yrârtigel Stanãe unsrer Kenãtnisse", Dr. A. Petermanns Mitteilungirr"u*
Justus Perthes' geographischer AnstalÇ XXXVII, Gotha 1891, pp. Ét-gg e
7L4-I24. Êsse trabalho sôbre a classificação e disüibuição gebgra"fica das
hibos indígenas segundo o estado dos conhecimentos etnológicoi ná época da
publicaçáo apresenta-se, de certa maneira, como reação cõntra exagêros de
Martius, principalmente contra "sua suposição completamente infun-dada de
migrações incessantes de povos, divisões de tribos e reunião de elementos
heterogêneos formando novãs hordas (que êle designou de colluvies gentium),
como também de troca de idiomas e de alterações linguísticas itimitãdamente
conünuadas". (p. 83). Essa suposição levantou dúúdas quanto à possibi-
lidade_ de classificação das tribos e línguas sul-americanas (irp. 83 e- &i).

Ehrenreich chega à seguinte conclusão (p. r2B): "poi-do de rado os
poucos povos ainda indetermináveis e_aqueles-que dos países vizinhos se es-
tendem até ao interior do Brasil, resulta- a maiôria das 'tribos brasileiras oer-
tencer às quatro grandes famílias principais dos Tupi, Gê, Karaib e Maifure
ou. Nu-Aruàk, e, por conseguinte, 

-ser rêlaüvamentd simples o aspecto eino-
gáfico dêste gande país"."

Â respeito das direções da_ difusão dessas quatro famíIias lemos na
mesma página: "Do "coração" do continente sairún os Tupi para todos os
lados e os Karaib para o nordeste, enquanto os Nu-Âruak avuirrçâ.a* do norte
para o interior, vindo do este os Gê.,t
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Opondo-se à complicação feita por Martius, Ehrerueich, com certas
afirmaiões, cai no simllismo. Assim] por exemplo, ling-uistas modernos não
concorãam com êle em õlassificar, sem reserva, os Botocudos e Kaingang como
Gê. Â classificação dos Gê Ocidentais foi criticada por Curt Nimuendaiú
(The Eastern Timbirq Berkeley and Los Angeles 1946, PP. 9, 17 e 19).

Em 1905 publicou Ehrerueich "Die Ethnographie Südamerikas irn
Beginn des XX.' Jahrhunderts unter besonderer Éerlicksichtigung der Na-
turíôlker", Archiv fiir Anthropologie, Neue Folge, III, Braunschweig, PP.
30-75. Êste sumario, fundamental para a Etnolo§ia Brasileira de seu tempo,
não satisfaz as exigências modernas

Também no campo da teoria vemos Ehrenreich sempre ocupado_com os
problemas da respectiva época. Assim, em 1891, ano no qual o evolucionis-
'mo ainda predorÀinava, 'o etnólogo berlinense mostra-se* coevo de Tylor
quando, coin referência aos Karají e a outras tribos sul-americanas, fala do
aoimismo como "a forma mais rudimentar da vida religiosa" ("Beitrâge z'f,Í
Vôlkerkunde Brasiliens", P. 38; cf. também a presente edição brasileira,
p. 70). Em 1903, apoia-sdmais uma vez num conceito originalmente bioló-
'gico quando aplica ô têrmo " convergência" àquelas paralelas etnográficas
õuias formas se parecem náo pelo fato de terem a mesma origem, mas devido
à âdaptação a àmbientes geográficos s-emelhante-s ("Ztx Trage der Beurtei-
lung 

-unâ 
Bewertung ethnógraphischer Analogien" Korrespondenz-Rlatt

der"Deutschen Geseilslchaft fiiiAnthropologie, Et[nolo.gie und Urgesúichte,
84. o. 17e180). Em 1913, o padre Wilhelm Schmidt afiesentou em conferên-
ciá iealirada na Berliner Gesê[schaft fiir Anthropologi'e, Ethnologie und Ur-
geschichte sua grandiosa tentativa de aplicar o métodô dos ciclos culturais ao

iraterial etnográFico sul-americano, publicando o texto do trabalho sob o título
"Kulturkreise" und Kulturschichten-in Südamerika" na Zeitschrift fiir Ethno-
loqie, XLV, Berlin 1913, pp. 1014-1130. Na discussão que se segxiu- àquela
co"rfó.ência, Ehrerueich rÂôstrou-se contrário, frisando a necessidade de estrr-

dar o problema das estratificações culturais sul-americanas, ântes de tudo,
dentro àa própria América e não pelo emprêgo de conceitos formados em refe-
rência a culltrrfas de outros continentes (cf. ibidem., p. LL27). Representou, com
isso, a opinião da maioria dos americanistas de entáo e de hoje.

No tocante à perspicácia psicológica, Ehrenreich estava, aparentemente,
acima da maioria ãe fous coritempoúneos. Se bem que'não contribússe
com dados específicos para a psicológia, escreveu, com referência à fisionomia
dos índios do- Brasil, ã seguinte fraie: "Para evidenciar que também entre
€stes "selvagens" a individáalidade se expressa no rosto, '%spelho da alma",
e, talvez 

"*"g.u., 
superior do que se pode*notar nas camadas bãixas do mundo

ciülizado, ba-sta o fãto de quê, a cada passo, se encontram fision-omias que
lembram conhecidas personálidades eurôpeias, não se exceptuando homerts
da ciência." (anthroiologische studien- über die urbewohner Brasitens,
p. 83).

Esta observação, pubücada em 1897, é notável se consideramos que só

em nosso século io.arÂ feitas as primeiras tentativas para estudar, metôdica-
rnente o papel desempenhado peio indivíduo entre oi povos-naturais, sendo

í

t
I
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êstes, até entáo, encarados, em geral, como grupo humano homogêneo, isto
é, sem diferenciaçáo individual de seus componentes.

Já aludi à importância de Etu'enreich como mitólogo. De seus traba-
lhos a respeito, qrrã se referem especialmente ao Brasil, deve ser mencionado,
além das iendas 

-que colheu entre os Karaiá e..publicou nos "Beitrâgd' ..Q{.
pp. 7&88 da preiente edição brasileira), o célêbre estudo intitulado "Die
'úr.then und Llesenden der südamerikanischen Urvôlker urid ihre Beziehun-
gio ,u denen Nãrdamerikas und der alten welt", Zeitschrift fiir Ethnologie,
XXXVII, Supplement, Berlin 1905, V e 107 pp. in-8.o. Depois de_compilar
o material àitológico sul-americano que, na -época da publicaçáo dêsse tra-
balho, era, natura-imente, ainda muito mais fragmentário do que o que co-
úecemos hoje, o autor dá uma caracterizaçáo 8!ra1- d-e seu conteúdo, mos-
trando serem- o sol e a lua, também na Âmérica do Sul, os fatores principais
na criaçáo de mitos. Distingue os seguintes ciclos míticos: 1) o ciclo tupi-
grrarani caracterizado por molivos particulares ao mito dos gêmeos que lem-
Eru., o noroeste da Ãmérica ) 2) õ ciclo aruak (arowak) abrangendo tribos
dessa família linguística que üvem { grandes distâncias .umas das outras
e o qual é carac{eyizado pãlo motivo de procederem não só os homens, màs

tambêm os mineraís e tod'os os seres vivoô de um buraco na terra; 3) o ciclo
karaib cujo motivo especial é sairem os homens Por um buraco do cérr,

de Iá desôendo para f ter.u, contém, numa parte àe seo território, o mito
dos gêmeos em iersão muito original que apresenta, evidentemente, sua re-
laçãõcomosolealua.

No tocante ao problema das migrações de mitos, Ehrenreich reconhece
o fato de transmissó1s de longo alcance, sem negar, porém, a possibilidade
de cosmogonias e simples mitós naturais nascereú, eú toda parte, indepen-
dentement"e uns dos ôutros, como produtos do ambiente. Para documen-
tar aquelas transmissões, êle cita alguns motivos japoneses que se encontram
não sômente entre os Ainu, Tchuctõhos e Coriacdsf mas também na América
e, até, na mitologia sul-americana.

Se bem que muitas hipóteses da obra em aprêço devam ser tratadas com
a maior rese&a, é um mánual utilíssimo patu'o estudioso da mitologia dos

índios sul-americanos e, principalmente, dos índios do Brasil.
Em 1906, saiu o trabalho "Gôtter und Heilbringer" na Zeitschrift für

Ethnologie, XXXVIII, Berlin, pp. 536-610. Neste eitudo sôbre os "Deuses
e HeróÉCivilizadores" que, segundo o seu sub-título, é "Uma crítica etno-
lógica", o mitólogo Ehrênreich- opõe-se a certas teorias do historiador Kurt
Bõysig sôbre a ãrigem da ideia-ldedeus e os degraus da história mundial,
priícip"almente à afirYmação de serem os heróis-civiliãadores a fonte e o degrau
õreliniinar da ideia-de-deus. No dizer de Ehrenreich, o herói-civilizador é trans-
iormação ou derivaçáo da suprema üvindade no sentido de uma antropo-
morfose (p. 609).

Dignõ de nota é, ainda, o,estudo de Ehrenreich, intituiad-o - Die-allg-9-
meine "Mythologie und ihre ethnologische-n Grundlagen (Mythologis-che -Bi-
bliothek, herauslgegeben von der Gelellschaft für velgleichende lr'Íyüenfor-
schung, IV. Banã, -Heft 3, Leipzig 1910, VII, e 288 pp. in-8-o_). Esta obra mostra
a indiipensabilidade da Etnoiogla na resolução iiôs problemas da Mitologia

(
I
I
(
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Geral. O autor frisa a importância dos_motivos lunares -para 
a. formaçáo e

iotãioretacao dos mitos. Nã opiniáo de Konrad Theodor Preuss (Die geisüqe

["tt* der Naturvôlker, Leipzig 1914, p. 103), Ehrenreich chega com isso a

certo exagêro, náo reconhecêndó suficientemente a atividade da fantasia num
sentido mais restrito.

Fundamental para a Antropologia-Física do Brasil é o liwo de Paul
EI";ã;h; intituhâo, Anthropãlogiiche Studien über die Urbewohner Bra-

siliens, vornehmlich der Staatei MãUo Grosso, G9y"? und Amazonas (Purus-

Gebieí) (Nach eigenen Aufnahmen und Beob-aqhtulg^ef. in den Jahren
1887.1889.' Braunsõhweig 1897. 168 pp. l"-4.1, tabelas, 96 figuras e 30 pran-

ãhas;. Depois de demoãstrar o pouco valor da Craniologia para a classifica-

cão das racãs humanas (pp. 6-12)-, o autor explica que estas podem ser carac-

i".irrárr, rinicamente, pêtà d"limtação geogrãfica, pela .lingua e p919 aspecto

iísico total, distinguindà-as em raça- cauiási-ca, afro-nigrítica, mong6!:?: 
"2?-

ricana, malaio-polinesiana, australiana, nos Papuas e_nos negros aslàtrcos (P-

15). úas Ehrerüeich é bastante sincero para declarar não haver certeza se conse-

;.ri;",i;,lã-[ãr, ari uma determin'açáo científica dos caracteres de cada

raça (p. 25).

Êle üscute, extensamente, os conceitos de raça e povo e as relações

entre ê|es. Em muitas considerações segue, mais ou menos, o seu mestre

n"aoU Virchow. Afasta-se dêle,-poréml afirmando serem- anatàmicamente

reconhecíveis sômente aquelas miituras de povos cujos -elementos 
perte_n-

""* * diferentes raças, ao-pass6 que-as misturas.de povos-da mesma raça.não
podem ser constataias'pela^ Antrópologia (Física), mãs pela tradiçáo histórica

ê pela Linguística (p. 27). .

,.4 Etnologia pode aproveitar os resultados da Anatomia da-s raças sômen-

te se os dados"linfústicoi, histórico-cu-lturais e também geogrríficos permilern
unir elementos 

"fisicamente semelhantes ou sepalax os dessemelhan-

tes. " (p. 39).

Ventilando as diversas hipóteses sôbre a origem da raça americana, Ehren-
reich chesa à seguinte conclirsão: "sabemos (ue, ainda em eras geológicas

recentes, í Áriu e"a Europa estavam ligadas à América do Norte. Uma massa

i"rr"rú" circumpolar exiftia na_ época ãm qye o hemisfério setentrional estava

n"úit*ao se não' pelo próprio hdmem, peios seus antepassados -mais pró-
ximos. Por isso, ôo*o ^ia fuaitz observou-muito acertadamente, náo há a ,rloi-
ma razao oara zuoôr teí sido a América deshabitada ao tempo em que a Asia

;; É;ôu 1a $orr"iu população. Só depois da separaçáô do désde então

Nàvo N{unto'é lue o h'oràem na seçáo americana dtsenvolveu a sua atual

aparência física..'N"rt" sentido, por cbnteguinte, estamos autorizados a falar
numa raça americana autóctone.

"Mas mesmo que o ponto de partida dgsta raça estivesse no território da

Ásia atual, sendo frovadâ sua passagem pelo Estreito de Bering e, com isso,

a época de sua iniigração comd postérior-à separação da América, - mesmo

"tri* or pesquisadõr"i tê* dc tonsiderar a ^raça- americana como.indepen'
dente ou,'peÍo meoos, como separada da asiática. Pois, os següntes três

fatos continuam firmes: 1. O Eomem americano, quanto sabemos até agora
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de seus restos, tem a mesma idade que o europeu; 2. os crâneos maisantigos têm exatamente o tipo do amer-icano atuali g. A difereoc, 
"à*o-t-Jãenhe. as líggu3s americanas- e asiáticas prouu qoá o ho*"* Ã; ;";i;

americano desde a formação do idioma, isfo é, defoe que êle se tornou homem(sit venia verbo).
"os dados sôbre as relações antropológicas e etnológicas enhe o no-rdes_te da Ásia e o extremo noroeste da hmérica como, por exempro, ,, á;;

sôbre a povoação da costa dos Tchuctchos pelos 
"rqúiârór, 

;;rôi;; ;;rpd;
asiático dos aleutos etc., são secundários e 'prouam 

i-rada no tocante à orisem
dos arnericanos. Natural e indiscutido é ó fato de i".À ú;;d", ;.;;i;;:
mente, relações e cruzamentos entre os habitantes de dois continentes táo
chegados um ao outro.

"Intimamente ligado ao problema da origem da raça americana estáo da sua unidade oü multipliõidade, problema"êste tão fíiit 
"o*o uo,r"ülos autores_ antígos costuma-vam Índica^r a uniformidua" iiriãu 
-ã; #;;;_

nos, .falando, em consequência 
^disso,.da sua unidade racial. .,euem viuum único americano, viri todos êles", é um üto de Herrera tão célàre e re-

petido como- errado. Em tempos modernos, porém, frisaÀ, 
"ua" "L, ÃÀ,

as grandes diferenças inegáveis dos tipos,,' 1irp. lá-+51.
De_pois de estudar êste ponto-de-vista ob-rã.rru Ehrenreich: ,,se ouere-

mos salvar a teoria da multiplicidade dividindo os americanos, ,"g.*do--r"*
üpos principais, em raças dfuers_as, devemos fazer o mesmo com as outras
raças do mundo, e o fim de tudo isso seria novamente um caos. A prova
indispensável. do .parentesco de tipos iguais encontraria orriÀã"io, 

-;í;;;i
veis." (pp. aBaa).

Após essas consideraçõe-s g_erais são apresentados os caracteres descri-tivos e méhicos de 184 inüvíãuos vivos'das seguintes tribos: B;Í;il,
I"hlg"á*_ Auetô,^.Kamaiurl -Mehinaku, Vaurá, trumai,'paressi, Bororo,
Karajá, Kaiapó,, cherente, Toba, Matako, pa_umari, yamamadi e' Ipuriná.
legu-e .um estudo sôbre material osteológico dos Kxajá,, Kaiapó, parimari e
Ipuriná.

O valor da obra de Ehrenreich sôbre antropoloqia física brasileira con-
siste em qqe o autor, com bom senso admirável, *ãrtru as uossibilidades e
os _limites da antropologia física em geral e apresenta a pririreira documen-
taçao procedente do centro do Brasil a qual sàtisfaz as eigências científices
modernas também pelas numerosas Íotolgrafias. o

Extenso comentário a êsse liwo foi "publicado por Â. vierkandt sob otítulo "Die Indianerstâmme Brasilierrr ,rrã die- allgêmei""" úãgã"ã";1":
thropologie", Globus, LXXII, Braunschweie 1gg7, ip. lBS_1Bg

Âinda recentemente, Maria Júlia pouíchet, nô'seu Índice cefálico noBrasil (Rio de Janeiro 1g41, p. -27), 
referindo-se aos 

- 

"rt"ao, 
craniométricos

teitos entre os índios, observa acêrca de Anthropologische studien über die
urbewohner Brasiliens: "Por sua grande significaçã-o científica deve ser

:r3*:^:* primeira,linha o notáver"trabarho"de pi"i uú""ieictr, pubticado
em Iõ97 e que, até hoje, é o que reune maior número de dados.,,

como acima mencionamoi, há também material craniológico na mono-
grafia sôbre os Botoeudos, publicada em 1887.
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Fora dessas obras principais de Bhrenreich convém citar, ainda, asseguintes:

,","?r"?X"s#o.'H'i1'H:ç;t","okf,:f"Y,i;f "ruf;ol-;f .ffi 1óHii#"1,,?i:_
te em alsumas notas sôbre.ã vi_aggq á, 

""be"eira, 
'aãtX"g", 

realizada em
1BB7 pelo" autor em companhia aJ x"rf ""i".i*-§àriãr,1'?,r* resumo das
ryrl.",r"p,rtr 

observações sômatológicas e etnográficas iãriâ, áurante essâ ex-peorçao.

9 Ttigo-"Reise vom Paraguay zum_Am^az^onas,, (Verhandlungen derGesellschaft fiir Erdkunde zu b".rir, xvl, t8B9) 
-q;" 

U;;^du 
"ofiti.,,rrçuà,daquela viagem até o Âmazonas.

sob o título "südamerikanische stromfahrten,,, (Globus, LXII, Braun_
i:li:,,g ll1r,,Bp,:_f4, 33-40, 70-74, Loo-r06, rs3-140; rdr-rs6, h+ _zzL, z5s_264,
:í1,o,or,com 4õ.tiguras e um mapa no texto) publicou Ehrenreich uma d;;i:
çao de suas viagens pelos rios Araguaia, ^Tocanüns e purús, feitas--ãm
1B8B e 1889.

(Globus, 
. 
LXVI, "BraunschweigIo rgt.g-dgo "ueber einig-e^ âItere Birdnisse südamerikanischer rnüaner,,

15,",,"ãY_rl_lliT"dygig 
-rss4, pp. 8t_e0, 

"o_ s i;à;;,"'nã texto e rl*""r,í,),qh,à;ffi :X'ffi '#"fr:.úf,f;ãii3';""f#":i'§ffi1J.,1iâ,"",oi"?
l Í::1" xvII, 

.cuja co,mposição ,;ã;;-; Àüã,i"ulu,ffi:":r,jij'"ffi#;
Thomsen no seu húo sôirã er'rá pi"toi-tãp"ae"" n".;;ffie#J'L'ilH[1
grave, Barraeus, Roulox Baro e LáeI, o tuabalho dr-;t"eiü; üerhnense é umdos melhores enfue âorreles rlrre fn"q- -,,t-t;^^i^^---:^?:-"-r- r r'oos merl'res enfue __aqueles que foram ,pubücados acêica aor 

-"rrr*"J*
jlTapyyaj' do Brasil Hotandês.' o autár 

"rã*ifr;;-&ur-i;ã;, como Gê o,n...^*r."/i uv ur@,r rrur.l,ucs. L, autor classúIca êstes Índios como cê crr,rpossrvelmente, eram parentes dos patachó o-u Koropó, se bem q"", aã-*tà.ialgum, idênticos a ele's." (p. g0). E. Ê. 
-s""^trrrrnã'""" 

J"í "rt,,a., 
..rT,r",E._H_. Snethlafe,'no seu esiudo ..IJnter

:n1?:,PT:ll:":,'.:*l^hdiariern', 
(z"it 

"r,"i*t 
fit" ilhilü;","fxn, Bertin test)discorda desta opinião.
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,* 3:Í:::*: *'fJy yi,Jóli"i :,leogrrifigo Brasleir.o,l, LxI (1e07), parte
l:,f^9",.J:"1Tll?.9!tp.,995;*"""io"u,'"i"àãdd;#;rh;ãà'Êi",1 j;t?áil
''*:n^a q_e:gático'intiturâdo "Beiúg zrr Geog.apil 

"ó"lL;iüiffiill.
;,:i1l1*g_i,und Untere Tg"ul!"_rl,^ "diçao "rp""Iat.da 

Zeitschrift der Ge-
a'ffi"J'#;ã;:TX',i"ü"T"1:"f ffi rgff lIH,râ'*"n""""fl irf"'"r"!i:ffi 

,1.â:,],ã::
sellschaft fii Éan*a. rrrÉrU", ii^isôà e um outro sôbre ..Te*a p T í-o,,.
- Der Araguáyiund Untere Tocantins,,- e
sellschaft fiir Erdlorr,.lc zrr fla'li- rr r côo outro sôbre "Terra e Língua
T: :o.D,o*l ("Land__und 

spr_ache am Rio Doce,, ÀÉ;;;" õ;llr;##?;;

)
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De cacos de cerâmica índia, procedentes de cuieté,-rugarejo na provínciade Minas..Gerais, hrl, q artigo áe rúã*"ich, intiturado:'Brasirianische Al-terthümer" (Zeitschrift ftir^Er"únologie, XVIII; n".u" uaol verhandlunsender Berliner Geseltschrrt rti. 
-Ã"ttrffitogi", 

Ethnologie 
""d'üü;rã1"f,::pp. (d"21)-922).).

-... 4!so"r dados sôbre os índios Guayaki são reunidos sob o título ..Neue
lrÍitteiiunsen über die g:ly"t i (s_t-"i.9^ieit*"rrcf,;i;" "ií"gruy,, 

(Gtobus,LXXIII, Braunschweig l8gg, pp.' 7S-Zg).
Â índios norte-americuooi ie referem as notas .,Zur ornamentik norda-merikanischer Indianer" 

, ^(E-thnorogisches 
úrúrríru a*'rãi.' Museums fürViilkerkunde, II, Berlin 1S'gg). o -
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Historische Studien, XIII, Bàrlin).
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Àüás, no mesmo volume da citada publicação carioca, p. 698, lemos que
Bhrenreich foi aceito, em 1907, sócio correspondente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. O cientista alemão ao qual o Brasil tanto deve, nunci.
deixou de culüvar as relações amistosas com personagens ilustres dêste pais,
como o Visconde de Taunay e João Capistrano de Abreu. O autor da célebre,
monografia sôbre os Kaxinauá foi o prirneiro a apresentar os estudos etnológicos
de Ehrerueich ao público brasileiro com as traduções intituladas "Divisão e
distribuiçáo das tribus do Brasil segundo o estado actual dos nossos conheci-
mentos" e "A Eünographia da America do SuI ao começar o século XX". A
primeira saiu no Jornal do Commercig de iunho de 1891, sendo reproduzida in-
legralmente na Revista da Sociedade de Geographia do Rio de janeiro, VIII,
Riô de Janeiro 1892, pp. 3-56. A segunda, depois de ser publicada no mesmo
jornal carioca, foi reproduzida, parcialmente, na Revista do Instituto Histórico
ê Geographico de São Paulo, XI (1906), Sáo Paulo 1907, pp. 280-305, no Alma-
nach Gaúier, Rio de ]aneiro 1907, e no Brasil Anügo, Atlantide e Antiguida-
desAmericanâs, de Domingos Jaguaribe,2.a ediçáo, S. Paulo 1910, pp. 177-225..

Grtra hadução portuguesa de um trabalho de Ehrenreich foi publicada
por M. de Oliveira Lima sob o título "Sobre alguns antigos retratos de indios
sul-americanos" na Revista do Instituto Archeologico e Geographieo Per-
nambucano, XII, No. 65 (1905), Recife 1907, pp. 18-46 (com l0 pranchas).

No tomo XVI da Revista do Museu Paulista, São Paulo 1929, sairanr'
vários trabalhos de Ehrenreich na tradução de Alexandre Hummel, a saber
"Viagem do Paraguay ao Amazonas" (pp. 2Ll-246), "A segunda expedição
allemã ao rio Xir#" (pp. 247-275) e "Viagem nos rios Amazonas e Purús"'
(pp.277-312).-- Publicando no presente volume II da Nova Série'da mesma Revista as;

"Contribuições para a Etnologia do Brasil", queremos não sàmente aumen-.
tar o número dos leitores de Ehrenreich neste país, mas também tornar mais.
acessível aos indianistas e etnólogos em geral uma obra desde muito tempo
raríssima' 

Herbert bardus
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PREFÁCIO

O matetial etnolóÉico contido neste trabalho constitui o resultado duma
via§em attavés de rc§iões pauco conhecidas do intetior do Btasil, empteendi-
dalm seÉuitnento à se§unda expedição do Dt. Kail von den Steinen ao vale
do XinEi Partfua esta expedição em ptincípios de 1887 com o obietivo de
estudar, de modo exaustivo, as ttibos §eÍyaéten§, de nível cultutal ainda pte--

alunbiano, que habitam as nascenÍes daquele úo.

Entte os resultados mais impottantes da expedição do Dr. Karl von den
Steinen fi§uta a solução deiinitiva do ptoblema dos Kataib. Graças â desco-

berta de dois §randes povo§ karcib na§ nascenúes do Xin§u, os Baftairi e os

Nahuquá, ao exaftte aptoÍundado de seus idiomas e ao Íeliz encontto das
tradições relativas às ml§rações por êles tealizadas, toi possível demonsttar,
de mod.o satisÍatório, que a páttia ptimitiva das úribos kataib, sôbrc ania posí'

ção etno§ráÍica até o presente não se conseéluiu obter netútutna clateza, não
âeve s., ptocurada no nordeste da Amética do Sul, mas na§ rc§iões centrag
do continànte. Impunha-se a§ota a tarefa de se§uit os fasúob daquelas antiêas
miErações de povos, no intuito de encontrat tribos kataib que ÍotmasseÍn o elo
de- li§ação eÀtre os dois §rupos dessa §rande ÍamíIia étnica tãa atastados
u* do outto. AIEumas observações taziam ptesumit que os Kataiá(l ) do
baixo Xinsu e do curso médio do Ara§uaia íossem um "rnissin§ linll' da cot-

(1) NoNo orisiaal o autoÍ empfega a grafia Kataya, dando ao y o valor fonético 
. 
dc-. j alemão. observa

;'-".;;"ã:-;-ããiá ã"-ioã.pe ãubstituida'pela presente, que os próprios índios prmuciam dessa

;;;ü;à";1; iiã-.. - Êi.t"ii-os usar, por-ém, aa ediçãô brasiteirá, a foma com j !'oje saqcionada
;'-".;;"ã:-;-ããiá ã"-ioã.pe ãubstituida'pela presente, que os próprios índios prmuciam dessa

il;ü;àu-eG ;;;.. - Êi.r"ii-o" usar, por-ém, aa. ediçãô ,9:=iL":'á,^^11.T:-":Ai-h#'^=""j,":"d:oela orincioal üteratura a respeito, escÍita em diversas 1ínguas, como, por exemplo, em ale6ão
ã"i,- r";il-ft."*- ti" à." Witaniit"n Btasiliens, Leipzig t911), em português por Frei Luiz
íáf,.-?É""rjã-a. àri^Zii"" e vocabulátio da línsua kÀra;-á, Rio de Jmeiro 1942r,. em ioglês por

t.t^^-^ia n^--^----t-" f*^ t.,,,-.t nÍ- Ama,;cen Folk-Lore. vol. 53. n,o 210.

ããii r"iil-ftiã*- (i; e." witaniit"n Btasiliens, Leipzig t911), em português por I'rei Luiz
íáf,.-?É""rjã-a. àri^Zii"" e vocabulátio da línsua kÀra;-á, Rio de Jmeiro 1942r,. em ioglês por
drílrã'i íriíáJ1'?ô;;;je óosmographv", The .Jiurnat oÍ- Ame,ican Fotk-Lore, vol' 53, n'o. -2.10'
ü; V;rk-ió46, à .itnJ C.t"j,l;l UZia6"rX o{South Ametican rndians, -vol^3,_\\Iastrlrgtoa 1948)Wiílf"ri liítl"J (.tarajá Cosmography", The -Journal oÍ Ame,;can Folk-Lore, vol. 53, n.o. -2.1O,
ü;V;rk-ió4o, à.itnJ C.t"j,l;lUZia6"rX o{South Ametican rndians, vol. 3, Washinstoa 1948-)

;';; ];;;"ã; 'pát- rr.*i corãi.á, (vovaée au -Tocantins-Ata!4ava, Patis 1897.) ' Ouvi naquela
tribo de remeiios diferentes pi"".i""ià" áeia patav"a não karajá que, talvez,- sjâ o têffio guaraoi

tomo, por exemplo, e1q qlegã9

a"-i"*ii"" aitãi."t* pronúncias áeúa palav"a não karaiá que, talvez,- sjâ o têffio guarani
.rJÃ. p.i"-pãar. ÀrtOoio Ê;; d.-ú""t.ya'(Vocabulario y't-esoto'ile Ia leniua §uaani, ó mas
tiéi 1ipi, \ueva edicion, 

-íi"or-p"ri" -1876, parte segunda; ?esoro_ §uu_ai (ó tupi)-
a;*;í,', . gii à-" ,,cuayá,i cãÀ a significaçãã àe.,,monõ grande,, e usado tu_ Brasil meridional
;;;-;ã;ú;í"ã"-itr"ràja; paia designãr o blueio (cf. "caÍãjá".no Pequeno Dicion&io Btasileito
áí'ú"1e",íiil"ii*", O'-. àiçao, Sãlo Paulo i946). É pàssív-el que b.aodeiraates alcuharao
;; ;àãÀ.;õ;-ãã" -k"t..iá em' guarani como "macacos gràndes", pãdendo-se considerar, ainda,
q". *"á úi"*à, áotig"-ente, .stãva muito mais do que hoje em úso ao sul do país iaclusive
§ão Paulo.

Qumdo eu expus a miaha hipótese acêrca da origem do aome tribal Karajá ao professor
frit" -iiia.se, 

êste inestre de Etnolôgia Brasileira a aceitou com as seguiotes palavras: "I)ass der
N;;"E"r;É áircm Stamm oor "."J". 

her gegebea worden ist, ist ubedingt sicher, Ich vermute,
dass Ihre "Aoosh-., dass graiàisprecheude - Éandeiraates schuld u dieser Namengebug sind'
richtig ist." (Carta de 6 dê março de 1937).

Os outÍos.aomes tribais e vocábulos a"*iãiJ*o indígenas, mencionados por Ehreareich, foram
adaDtâdos à grafia portuguesa, ãoti"*á"a"*u, porém, o I em vez de c, o Ir aspirado, o â' que

;;;;;"t"'àãã" ã- p-,itã"tã porirgr"rt "éí,' e o ô cuja pronúncia corre-sponde à do ditongo
frmtês eu. Omitiram-se- * "i""iã1t.-3"iiios d.'Bírunráich. 

-o ir com poato sobieposto. é reprodwido
r-i "l ""j. 

-prà"Gã" t 
";; 

,ã pàt"rt. iaglesa "king" ou no témo alemão "sinlBn"' o r
t€E o mêsmo valor como em "xadtel'. Nota de II. B.
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tente; quanto ax Apiaká, tribo existente na matsem esquetda do baixo to-
canúins, e que Íicara conhecida havia pouco tempo, a conietuta se úransÍor-
mava tnestno em cetteza absoluta mediante o exatne dutrÍ pequeno vocabulátio
de sua lín§ua. Em Maio de 1888, quando, após a conclusão do! trabalhos, se

. dissolyeu a flossa expedição, tesolvi descer o Atasuaia e o Tocantins até
BelfuU aÍim de conttibuir pata a solução dêsse ptoblema,

Depois duma viasem pot tetra, de dois meses, cheéuei a Goiaz em
Julho de 1888; em 21 de A§osto embarquei em Leopoldina, iniciando a
descida do Ara§uaia, e no dia 2 de Novembro do mesmo ano alcancei a
cidade de Belém.

Das numerosq populações indiEenas da rcsiãa petcoftída, apenas o§
" Karuiá puderam ser estudados detidamente. Revelatam-se ífina nação "sui

§eneti§', que, não tendo patentesco corl: outta qualqtlet, e o Ínenos de todos
@m os Karaib, Ío§e ainda a tôda tentativa de c/assiÍr:cação, aptesentanda-se
isolada, com idioma, coisúuarcs e constituição Íísica peculiates, no meio das
§randes nações §ê bem caracterizadas(2).

Embota incompleta de vátios pontos-de-visúa, a coleção de doctmenta-
ção etàoló§ica pot mim adquirida enúre o,s Karajá pde ser considetada a
ptittwita que dá uma idéia mais ou menos exata das condições de vida e de
cultuta désse l'mportante povo até hoje quase inteitamente desconhecido.

Também os Kaiapó, que são a principal tribo sê, esúão represenúados
na coleção por al§uns objetos. á ésúes cabe patticulat intetêsse por terem
che§ado à Europa como 6s ptimefuos docwnentos etnostá,Íicos das hotdas
setentúonais ÍrVres désse povo numeroso.

ás peças sin§eÍas dos Anambé, tribo tupi puta do baixo Tocantins, entre
a qual o brasilefuo Couto de Maéalhães re§isúou as ,efldas tupi inseúas em
síra obra "O Selva§em", têm importância sômenúe pot constitufuem os pti-
mefuos e, ao rrl.esmo temq, os riltimos objetos úe§ados pot-um povo atual-
mente tduzido a quatto individuos em consequência de desasúrosa epid*
mia de vaúola.

Vizinhos dos Anambé, vivem mais pata o intetiot os Apiaká(3), dos
guars só vimos indivíduos civilizados. Verificamos seÍeÍn de tato o elo de
Li§ação que pÍocuráyamos. Trata-se de §enuina tdbo kataib, li§ada aos
Bakafui por estrcita aÍinidade lin§uística e somática, tna que só em época
rcIativatnente recente, mais ou rnenos desde meados désúe sécuúo, mi§tou do
curso superior do Xin§u ou do Tapajoz para o baixo Xin§u. Considerando.se
tet havido mi§rações tão extensas aúé rnesrrro na atualidade, não se pode
ne§at pelo tnenos a sua possióilidade com rcLação a época.s mais remotas.

Esta afimação coqtinua seado certa eo 1948,
Nota de Ir. B.

Não se sabe ao certo se êste é o *u verdadeiro aome tribal ou re lhes foi dado pelor
brasileiros. Em todo caso, não devem ser confundidos, como muitas vezes se tem feito, com ot
Apiaká dos cmos superior e médio do Tapajoz, que são geauiuos Tupi. Extemamente distin-
guem-s uas dos outÍos pela tatuagem tribal. Os Apiaká do Tapajoz têm a regiáo da boca
tatuadâ dê pfeto, eoquanto os do Tocmüns sê caracteÍizm trDr ma linha ml que liga o
c&to extemo do ôlho com o da boca' 

Nota de p. E.
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Pattindo de Manáu$ empreendi, em meadas de Dezembro de rggg, uma ,,excrrrsão de ttês mes€s pata as zonas de tlorcsta virsem ao Àéaio p"rú;: ;"à;conheçi árés das ttibos mais importantes dessaq r"glô"*. 
-EÀ- 

virtude das cir_cunsúáncias desÍavotáveis, potém, Íoi aí rcIativu .Ãt. pl*""-à colheita de ma-teúal documentário. o essotamento dos meus Íecursos, mas sobtetud.o o máuesúado de saude dos meus dois camatadas, não p"r*;tiuo, qrr" continuássemosa viasem até o arto putús. Tivernos, por issq'a" 
"otii iâ-em Íins do Feve_tefuo de 7889. Não obstan/g essa jornad.a conttibuiu um pouco pata e*rat*

ce1, a distribuição dos povos estabelecidos naquele teritório. euase úódas asírióos dessas resiôes .pertencem ao stande gilp" ã; 
-ii;;p*" 

ou Nu_Aruak(de von den steinen).(a), cnnstituinão 
" .u au fiEaç,ai-"nírJ-as rribos nu daGuiana e da corômíià,'á. "* tiai-"1s aa noíívia e di-Mato Grossq dooutrg. A determinação dês!9 Íato simpriÍicou de ;;"r.r" ;";;" cial o variadoquadro etnosraÍico das resiões centtaís da Amética a" 5"i. 

--
A expo,sição gue se seglue é dedicad.a, pois, ao,s Xiriia, e à úrióos dosYamatnadi, Iputiná e,paumarí, d.o purús. -Tôáas a outíri obserrragõos e

'!"'ry?q"* etnorósicas, bem como todo o *"iuria tnguístico e an-troplósiu cnnstituirão o objeto d,e fututas pubricaç&s Ãpr"i.-*rrl

(4) Hoje chqmado rimplemcnte .âruall,.

(5) CÍ. a bibliogrefia epremtada em !o!sa

REVISTÁ DO. MUSEU PAULISTA, N. S., vol,. ü

Note de H.
"Iatroduçãs" à pruntc eüçáo.

Nota dc lI.

B.

B.



I. AS TRIBOS KARAJÁ DO RIO ARAGUAIA (GOIAZ)

Dados históricos

Os Karajá são mencionados pela primeira vez por ocasião daquela eélebre
expedieão dé caça ao índio empreendida pelo bandeirante paulista Antônio
Piies iampos (6). que partiu de ^Cuiabá poi volta de 1684, desãendo o Rio das
Mortes atê o iúagluaiâ. Descobriram-ie naquela iornada as minas auríferas
dos "Marúrios", qIue, perdidas novamente, e ainda hoje procuradas com ex-

traordinário ardor] defumpenham tão relevante papel- nà moderna [adição
popular do Brasil. Em seü regresso, Pires Campos üsitou a grande "Ilha dos
-Caiaiás". 

Bananal ou Ilha de Sãnt'Ana, formada pelo Araguaia entre L3 l/2 e

l0 liz graus de latitude sul. Numerosos prisionãiros forãm conduzidos, como
escÍavos-, dessa ilha para São Paulo.

Enhe 1740 e 1750 o filho do referido bandeirante, chamado pelos goianos
para liwá-los dos Kaiapó inimigos, partiu de Goiaz Paxa o Araguaia, onde
êfetuou uma segunda caça de escravos.

Pormenores"sôbre eita expedição encontram-se no relatório do Alferes

tosé Pinto da Fonseca(?), eue eíteve no Araguaia em L775, por ordem do entáo
ãapitão-mor de Goiaz,' josê Almeida de Vaúoncelos, com ó intuito de estabe-
leôer relações pacifícas com as tribos selvapçens aí existentes. Isso, porEre
se tornava cada yez mais sensível a necessidade de abrir à navegaçáo os prin-
cipais cursos de água da província. Em ]unho daquele ano, alcançou êle com
a iua tropa a pontã sul da-Ilha do Bananal, grangeando em pouco tempo a sim-
'paüa doi Kaiajá estabelecidos nessa regiáo.' Recebido d princípio com dfscoÚja"nça' 'l-evido à impres'"áo' ainda üva'
das crueldades aí pratiõadas por Pires Campos havia 25 anos, Pinto conseguiu,

todavia, com prud'ência e afa'bilidade, persüadir os selvagens ? qge_ se_subme

tessem 
'à 

protàção do governador de êoiaz. O juramãnto_ de Jidelidade do

chefe índià Abóonona ío rei de Portugal encontra:se reproduzido literalmente
no relatório acima citado.

A descrição dos Karaiá dada por Pinto corresponde ainda inteiramente
às condições atuais. É êlá que no:-dá a_.primeira-notícia da grande lagol
não visitáda até hoie por viáiante algum(8), que se encontra na parte norte

(6) Segundo outros: Mânuel Pires Campos.

17, Rerisúa Trimensal, vol. 8, págs. 376 e segs'.

Nota de P. E.

Nota de P. E.

(8) Em 1908, esta lãgoa foi vieitada por Fritz l(rause (o. c. págs., t29-13.!-i cf. tâhb,6m e ttadução
órt"s.r.;á àe Egoi Schaden pubticãda sb o titulo "Nos sôrt-õeã do Brasil" na Revisia ilo Atquivo
-LÍwiclpal, tol. 14, São Paulo 1941, pâgs. 299-309)

Notâ de H. B.
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da Ilha do Bananal e em cujas márgens habitam os ]avahé(e). Pinto avalia

aldeias, das quais
o número dos Karajá em nove mil almas, espalhadas por nove grandes I

aldeias. das quais três eram de Iavahé.Jlas, das quais três eram de Javahe. _

No ano seguinte partiu uma segulda expedição com o obieüvo de fun-
um posto militar nas imediaçóe_s {1 maior das aldeias indígenas. Êssedar um posto úilitar nas imediaçóes da maiãr das aldeias i

2L

posto reôebeu o nome de Colônia da Nova Beira.- No decorrer dos anos, foram se estabelecendo no Araguaia ainda outras
colônias da mesma natu-reza, algumas também no território dos Xambioá(to).
Êsses centros culturais, porém, não tardaram a decair em consequência da má
administração econômica(11). Já no ano de L782 foi necessário transferir 800
Karajá para S. José de Mossamedes, nas proximidades de Goiaz; em 1786,
outros bandos foram aldeados perto de Carretão, mas foram vitimados depois-
de pouco tempo por uma epidemia de sarampo. Também a colônia Mossa-
medes náo prospeiou. No terceiro decênio do nosso século, Pohl enconEou o
sítio em atádo verdadeiramente deplorável. No Araguaia não tardaram a de-
saparscer os últimos vestígios da antiga atividade de colonização. Particular-
ment: a Ilha do Bananal continua hoje tão descoúecidâ como na época dc
seu descobrimento.

)

t,
e

ao
Ío

Não obstante, permaneceram bastante boas as relações entre os Karaiá
Vários indivíduos da triboe os moradores que se estabeleceram na região.

têm chesado a Belém Dor meio de naüos mercanl No ano de 1791, o chefe
informações sôbre a na-

têmchegado a Belém por meio de naüos mercantes.
karalá ,{úibedu prestoü aí ao governador da capitania

(9) A respeito dêstas últimes palavras obsera Krause (o. c., pág. 251, nota 1, e RerisÍa do Atquivo
Municipal, vol. 90, Sáo Paulo 1943, pág. 186) que oão se pode deduir do relatório de Pinto da
FoÍisca o fato dê teÍem esses índios morado à beira daquela lagoa, como foi interpÍetado poÍ
Ehrenreich. Dados etaográficos acêrca dosr Javabé e tm pêqueno vocabulário de sua língua

1-367 e 458-46O). Os Karaiá disseram a êste autoÍforam publicados por Krause (o. c,,loram publicados por Krause (o. c,, págs. 351-367 e 458-460). Os Karajá disseram a êste autoÍ
(ibidem pág, 353, e RevisÍa do Arquivo, vol. 90, pág. 188) que os Javahé são seus pareÀtes,(ibidem pág, 353, e RevisÍa do Arquivo, vol. 90, pág. 188) que os Javahé são seus pareÀtes,
Íaludo o mesmo idioma, tatuudo-se o mesmo distintivo tribal, casado e comerciaado com êles.
De um modo geral, Krause confirina estas iadicações, asescentmdo (na págioa seguiote) que,
"em toda a sua cultura, os Javahé são puros Karajá". Aliás, também uma lenda que, em
1935, ouü êotre os Karajá do Norte, diz: "Javahé e Karajá é a mesmâ coisâ" (Ir. Baldusr
Ensaios de EtnoloÉia Brasileita, Série Brasiüma, vol. 1O1, São Paulo 1937, pág. 190).

Nota de H. B.

(10) Fritz Krause (o. c., págs. l7a-179 e, oa tradução de Schaden, Revisra do Arquivo Municipal,' vol, 77, 1941, pâ9. 186) escreve: "Distiogo as seguintes três hordas dos Karajá; os Xambioá,
no trecho eacachoeirado; os' Javahé, no ilha do Bmaal; os Karajá pràpriameate ditos, !o
Araguaia, a oeste e ao sul da ilha do Baaanal. Os Xambioá são deaominados Carajás pelos
primeiros descobridores (Aatôoio Pires de Cmpos 1746, Sowa Yilla Real 1792-93; também
Cuha Mattos châma-os assim na sua Corografia de Goiu, 1824) , O aome Xambioá âpaÍee
pela primeira vez em Cuha Mattos, que o apüca a raâ tribo que oÍâ vâgueia temporàriamerte
na ilha do Bananal, ora vive no rio Cúabá eoa ilha do Bananal, ora vive no rio Cúabá e impede a passagem pqlo braço ocidental do
ÀÍaguâia. Não se sabe de que modo Cuha Mattos chegou a essa localização singular. Os atuais
Xmbioá são mencionados pela primeira vez com êste aome Dor Castelnau em 1844, depois porXmbioá são mencionados pela primeira vez com êste aome por Castelnau em 1844, de
Rufino em 1846 e por Ehrenreich em 1888, Essa deaomiaação é agora geralmeate em
exceção feita de Coudreau, que toma a chamar de Karaiá aos Xambioá. Para distingul

com êstê nome poÍ Castelnau em 1844, depois poÍ

exceção feita de Coudreau, que toma a chamar de Karajá aos Xambioá.
eate empregada,
distinguí-los das

outrEs hordas, é necessário conseryãÍ esta denominação, a êles dada pelos Karajá."
Segundo me comuicou meu saudoso amigo Curt Nimuendajú que, em 194O, tiaha feito uma

viagem ao Araguaia, em cartâ datada a 1 de dezembro do memo ano, existim entáo einda
cêrãa de sessenta Xambioá . Na Íevista domioicana Mensaéeito do Smío Rosáio, ano XLYII,
n.2, Rio de Jaeirc, juho de 1944, f,ág. 611, eocoatramos a seguinte notícia: "Na Água
Fria, à margem direita do Araguaia, a umas 35 léguas ao loÍte de Conceição ,o S, P. I.
está também organizaodo uú pequeno Pôsto pma o grupo de carajás 6futãG quê aiada aí
existem, desceadentes dos célebres Chambioás. Os filhos dêsses írdios Íoram todos easinadol
e educados pela Missão Dominicaaa, em Conceiçáo. "

Notâ de H. B.

Cto[z Bras., I, pág. 340. 
- 

Cuaha Mattos] Corcgr. Goiz, Rev, Tdm,, vol. 37,
39s.

Nota de P. E.

(tt)
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vegabilidade do fuaguaia. Igualmente a expedição comercial que em 1792,
vial-ou sôbre o Tocantins e o Araguaia trouxé numerosos Karajá do interior.

Em começos dêste século, porém, romperam graves hostilidades. O Des-
tacamento de Santa Maria, fundado havia pouco tempo, foi inteiramente
destruido em 1813 pelos Karajá e pelos Akué (Chavantes), a êles aliados(l2)"

Segue-se extenso período em que os relatórios não fazem menção dos
Karajá , havendo apenás referências bem superficiais em Martiu§, PohI e Aug.
de Saiut Hilaire.

Só com a grande expedição de Casteln-au, em 1844, tornamos a receber
informações pormenorizadas. Como náo viajasse sôbre o braço fluvlal que
fica à esquerda da Ilha do Bananal, o único que hoje em dia se navega, mas
no direito, a leste, não chegou o viajant-e francês a conhecer os Karrjahi.
Também não se avistou com os ]avahé. Qualifica a ilha, errôneamente, como
inhabitada. Em compensação, passou alguns dias nas grandes aldeias dos
Xambioá. Confeccionóu o primeiro vocabulário, descrevendo também, como
primeiro, as curiosas máscaras de dança, cuja verdadeira significação entre-
lanto lhe escapou. Infelizmente perderam-se tôdas as suas coleções nas ca-
taratas do baixo Tocantins.

Passados três anos, o Dr. Rufino Teotônio Segurado, funcionário hrasi-
leiro, subiu o rio, vindo de Belém. Em seu excelente relatório de viagern
há notícias dos Xambioá, com os quais êle se encontrou pouco acima da Car-
reira Comprida. Visitou também os Karajahi(13).

Quem, denbe os outros üajantes brasileiros, teve melhores oportunidades
de conhecer o curioso povo dos Karajá, foi o General Couto de Magalhi.es,
diligente propugnador ila navegação no Araguaia. Depois de estabeleeer
contacto com êsses ínüos no ano de 1863(1a), numa pequena viagem até Sáo

José, empreendida na qualidade de presidente de Goiaz, percorreu mais tarüe
repetidas vezes todo o curso do rio. Todavia publicou sôbre êles sàmenle
inlormes esparsos. Algumas dessas notas se enContram em seu primeiro r':-
latório de üagem, de 1863(15), e na obra "O Selvagem". (Rio de ]aneiro
1874) (16).

22 RBVTSTA DO MUSEU PAULTSTA, N. S., VOL. II

(12) Rq. Trf,m., vo!. 25, II, Pág. 91.

(f3) Rev. Ttim., vol. 5, págs. 178 e eegs.

i\
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»

Nota de P. E.
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( 14)

(15)

Nota de P. E.

No aldeamesto da Estiva, situedo perto de Salinas, que não existe mais e oo quel, eob r
direção de m missiooário itaüaao, tiahad sido reunidos Chav&te e Karajá.

Nota de P. E,

Êste relatório foi publicado na müga epital de Goiás, em 1863. Em 1889. foi re-impress eo
Íolhetias {O Fedetalista, de S. Paulo. A edição defiaitiva saiu em S. Paulo, no ano dg
7902. Sob o título ViaÉcú ao Angtaya iu ptta da Séáe Btasiliaa como vol. 28 (Com-
pmhia EditoÍa Nacional, S, Paulo, 3.a edição, 1934, )(XX e 279 págs. ia-8). Existe tmbér
uma versão alemã publieada eE Pê,e,m's Mittheiluiéen, XXI-X)KU, Gotha 1875 e 1876.

Nota de H. B.

A edição princeps dêste livro saiu oo Rio de Jmeiro, em 1876, e aão, como esceve Ehrenreiclrr.
em 1874. A teÍcêiÍa edição aparecêu cooo vol. 52 da Série Brasilima (Comp. tdito,r*
Nacioual, S, Paulo f935, 615 págl. i!-8o).

Nota de H. B.

( 16)

'!1

i
-i,



No .ano de 1879, o engenheiro Morais Jardim explorou o trecho navegá-lo Âraguaia e-ntre Leofoldina e santa Maria. .drr"ro " ,"" ,ãútoliti?ô-vel do Âraguaia entre Leofoldina e Santa Maria.
encontra-se uma descrição, exata em todo sentido, das aldeias dosFoi redigida pelo Dr. Spínola, que participou da exoedicao. 

-

O relatório de viasem do arrlio.r--rcsiÀ-a-+o ,l^ n'^r^-'n- t^^-

a seu relatório(Íz';
:ias dos Karajahi.
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encontra-se uma

(f7) O Rio Ataluaya, telatorio de sua explotação. Rio de Jaoeiro 1gg0.

(r8) o autor se refere ao Museu Real de Berlim. 
Nota de P' E'

Notâ de H. B.
( 19 ) Âiqda Emilie Snethlage (,,Die Indianerstâmme am mittteren Xingú,,, ZeitschtiÍt ÍiirEthnologie, 52,253. Berrii reir, pag. +oôi-"*"ja"rou. como partes da me-sma tribo os .,Kamjádo Xiagu" e os do Araguaia. ' i'"I cú- Ni*"""arj,i _!.lrd_i91gas iodígeDas der Brasil,,, RevisÍadel Instituro de Etnorogía, rr, r""*ão -rõàãl-pag", 

5s2-5ss) que revelou *rem os Górctiree outÍas sub-tribos kaiapó aqreles íadios que, 
":"-riaÀ,i, ã;J. i;r;=":";Jiroto", 

"ao 
chmadoc

Dish.ibuição geográfica

. 
Ao.passo que até há poucos anos se conheciam apenas os Karaiá do Àra-

guaia, ticou provada, pela primeira expedição ao xngü, a existência'à" o"üo"
.oordas d.a mesma nação.na,margem direita do médiõ e do baixo xngu. Alisãq p_orém, de tal maneira hostíã as suas relaçõer 

"o*-u, t iúos vizinhas e osmoradores brasileiros das regiões em que se éxbai a borracha, que até asorafoi impossível qualquer aprõximação.' Dirigem ;r-r;;;-;;;irã;r" ;;r;iJ;contra os Juruna. A expédição {e von den"steinen encontrou, 
" "*;;rr;vestígios de lutas travadais, sí[ios devastados e outras coisas mais.

_Âlguns objetos etnográficos^provenientes dessas trib;; e adquiridas entre
os Juruna não deixam dÍvida sôbre o fato dc.se tratar á"-g"rrüi.ros Karajá.Além disso, a segunda. expediçáo ao Xingu demonstr?u ser prováielque o território dêsses lGrajá se-estende ainda riais p"rr-ã-"*ro sunerior dorio. Entre os Kamaiurá (a LZo de laritude sul) obtivelrÀ-r" ãri"t"rããr^ã"ir"r^"_.-{:*f- seTem provàentes de uma uÉo aí ";ú;;rd;"i,i" ;;ã-ã;
'lrumá; uma clava plrü93, diversas fl-eghas, toucados de plümas, p"rr"iúlmente idênticos aos 

-dos Karajá. Também á t iro ao, t .ril*i, vizinha dosKamaiurá, revelou ter muita óoisa ern comum com os Karaiá, como, p. ex.,o cosfume dos homens de amarrarem o prepúcio, acima-àa'gl";à;;;"; ;;fio de alg.odâo; as tangas de imbira aur '*,lt 
"r";, 

;;;-";ri"u air"r"rç, ã,serem muito mais estreitas e curtas {o que as das mulheres karajá; "; à;;
9gr,d" plumas. e a forma dos _propursorâs de fr""h;;. --foã""ir, 

não se nota
neDrrum parentesco entre os idiomas das duas tribos.

^ Os Karaiá do fuaguaia não têm mais contacto algum com os do Xnou.us dois grupos estão separ_ados pelos Kaiapó e Aku? (chavantes), q.rrã"*
e belicosas nações gê, que de há muito se intercararam entre êles(rô) ."

peto IJr. §pinola, que participou da expedição.
io de viagem do anligo-presidtnte de Gãiaz, Orde Goiaz, Dr. Joaquim Leite

Morais 
^(1882), 

contém" igualmente" vá'rias notícias inteieÉÃi;r';ãü;-;r1i::
rgiá-- Êsse viajante levoú a são paulo a primeira 

"or"çao 
üàrtante completa

* :lj:::: :T-*u§':?:.: ..E:': gp.l'a disp,erta; d; ilp;iláil;;ã"r;ãü:de objetos etnoiógicos. Está agora dirp"'t"i-àá-lr"p.ãiqrilffiei#;ãôâ:
:T^::g"f^1 ryI, -r,M"l"1Real(ta;.d.,ras^das p"ç"r'*âi, vatiosas, as maças cle

de obletos etnotógicos. E$á.qggra. disperia; do propriótário conseguirir todaüa para o-,M"1""-Rear(ía; duas'das p"çar'*âi, variosas, as miguerra dos aÍamados chefes xambioá Roco á Ãmbura.
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As suas aldeias ficam no curso médio do Araguaia, entre a barra do Rio
Crixas e a primeira grande corredeira, de São Mh"l, onde o rio rompe ou
contorna as serras que orlam a falda setentrional ão grande planalto c^entral
brasileiro.

- lil aos 15o de latitude sul, o Araguaia penetra em extensa planura coberta
de Íormações aluvjanas,- qu:e, em liúas §er1is,. apresenta seinpre o mesmo
caráter até as proximidades de Santa Maria (9030').^No rio, ilhairevestidas de
espêssa vegetação; as margens orladas de praias arenosas, atrás das quais
se ergue, em terreno mais elevado, uma faixa de mata exuberante, quel no
entanto, corho em tôda a_ zona dos "campos',, não é muito larga, ora dando
lugar a um terreno sêco de campos, coberio de árvores raquíticas] ora aos cha-
mados pantanais, .extensas planícies .alagadiças, inundaâas pelas águas na
época da cheia. Acompanhàm-no inúmeros furos estreitos, eln comünicação
com â eorrente, e lagoas igualmente debruadas de matas e pântanos.

A mais curiosa e característica formaçáo hidrográfica do Araguaia é a
sl,a bifurcação na latitude de 1302ú, onde os seus dõis braços banhãm a Ilha
do Bananal, grande e plana, que se estende por três gráus de latitude. Desde
Itacaiu, a 50 km acima da barra do Rio Vêrmelho,- até Santa Maria, a uns
140 km. abaixo da confluência dos dois braços, o rio é navegável para peque-
nos -vapores em- qualquer e-stação do ano. O primeiro delãs, e ô ,iniôo Qr,e
atualmente ainda circula, foi levado em 1869 

-por couto de Magalhães ^do

alto São Lourenço até ao Araguaia, por via terrestre.
Sômente a 11015,, de latitude sul, isto é, na barra do Tapirapé, algumas

serras se aproximam da margem esquerda do rio. Erguem-se- aí ãois ,ior-t
cônicos, que desempenham importante papel na mitológia das tribos estabe-
lecidas nás proximiãades. A partir do^ Piesídio de Sai'ta N{aria, ambas as
ribas se vão tornando mais altas. Aí aflora o subsolo rochoso. Barreiras de
pedra atravessam â corrente em vários pontos, sem, no entanto, aprofundaretn
muito o álveo do rio. Defronte de Santa Maria, na margem esqüerda, levan-
ta-se a uns 20 km. de distância, a Serra dos Caiapós, de notável extênsão. Na Ca-
choeira de São Miguel, finalmente, o Araguaia entra, com acentuado desnível,
em terreno montanhoso. Forma aí, além- do rápido mencionado, a Carreira
Comprida e- a Cachoeira Grande, correndo depois em terreno mais plano,
até que finalmente_, depois_de receber o Tocantins, à margem direita, veice as
últimas escarpas do planalto pelas gigantescas séries dã cataratas do Tauiri
Grande e da Itaboca.

Até a confluência com o Tocantins, tôda a paisagem do rio apresenta o
carater_típico dos campos. Terreno próprio púa lavoura existe ãpenas ao
longo <Jos' cursos de á[ua, em maiores' eitensõ'es, é claro, iunto da^ corrente
principal, cuja opulenta mata marginal, além de grande cópia em importan-
tes vegetais úteis, apresenta um solo adequado á várias culturas. Para o

"Kua;6" . Esta explicação dada pelo gÍande indieista, que, portaoto, refuta as afimações a
rêspeito feitas- - por I(aÍI voa den Steinel e Ehrenreich, pareêe ser confimada pelos nomes
com que os Tapirapé designam os reus viziahos, como mos-trei detalhadamente em outÍo lugaÍ(cf. Herbert Baldus: í'Os Tapirapé, tribo tupi no Brasil Central,', .ReyjsÍa do Atquho
Munici§al, vol. 100, São Paulo fS+S, iags. fSZ-igS).

Nota de H. B.
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planüo do milho e da mandio_ca Prestam-se, de maneira especial, as elevadas
iegiões marginais, a jusante de Santa Maria.

Os modos de vida dos habitantes são determinados pela nítida divisão
das estações do ano. A esüagem vai de I,unho a fins de,Setembro, e. mais
para o norte abrange mesmo giande parte do mês de Outubro. Nessa época,
ãstáo expostas, em-tôda parté, praiai extensas, açoitadas dia por dia pelos
raios ardintes do sol. Êise é o tempo em que o índio vive principalmente
sôbre o rio. É o período em que a Pesca piedomina sôbre todos os interês-
ses. Em princípioô de Novemblo, a ôstaçãd chuvosa de ordinário iá está-^enr
pleno ügoi, em-Dezembro e ]aneiro o rio aünge ao nivel mais elevado, 10 a
i2 m ma-is alto do que na estiagem. O leito fluüal, ocupado então, de_beira a
beira e sem interrüpção, por g:igantesca massa de águai, inunda grande parte
das planícies baixas adjacentes.

Nuvens de insetos incômodos, mosquitos e piuns, de todo ausentes na
estiagem, enchem o ar(20) . O índio, obrigado a retirar-se Para o terreno mais
elevàâo, passa a dedicar-ie à lavoura e taúbém à caça. A pesca, nesse período,
se limita às lagoas.

Com a diminüção das águas, a regiáo do médio Ara,guaia, onde exten-
sos pântanos acompánham o río, não raró é assolada por febres malignas.

Hordas. Os Karaiá do Araguaia dividem-se nas três grandes tribos dos

Javahé, Karajahi e Xambioá, ao-todo uns 4000 indivíduos(21). Os primeiros

(20)

(2r)

Irá muitos tugares no Araguaia, onde, mesao flos meses mais *cos, essas pÍagâs náo desaprecem.
Nota de II. B.

Acêrca dos Javahé e xambioá veja as notâs 9 e 10. No- tGânte eo aome "Karajahi" ("Karayahi' no
orieinat de-Ehrenreich) lemos ãm Krause (o. c., págs. 179-180 e RevisÍa do Arquivo lr'luni'
;i;h,-""1: ii, iae.. 186-187): ..A horda dot Karajá pràprimente- ditos é meacioaada
oÉà"ir.Àuot" 'poi io"é Machado, ea 7772, que thes dá o oome de Carajás. Ficou desde
ãiiã"'-"U".ia.- àd esta deaomiqação, e foi dãscrita por Foaseca e por Vasoncellos em 1?73
á- iZZ+ . Depois, uão tomou a *r visitada; as iafomações sôbre , ela -começam - a ficu
onfusas, momãnte com a apuição do nome Carajahí, paa uma -horda- cujos --terit6rios uão
é-po*iíA localizar com preciião. O primeirc a fatar eà-Carajahi foi Souza Villa Real, em
17ô3: atlma terem qua-tro caciques. - O quadrc etaográfico toma-se cofipletameate corfuso
õ- or r.toi"" das dúas graodes- obras históricas do começo do sáolo ;çIX. . Silva e Soua
ietata (1812) que os Camjá e os Carajahí habitam em sete aldeias -juto ao_Araguaia, e que
ã"-éãr"iãti-íotaãa Saiinaó para fazer á" pazes, regressaado, pgrfm, às suas aldeias em virtude
do mau tÍato que tiverâm. Cuha Mattos comuaica em 1824 que 

.- os ,Camjahís ocupam a
ãã"gã- ."t"..dã do Araguaia, apareceado apenas espciràdicamente aà ilha do Baaanal- Relata
ãúaã "" Rev. Trim. 37 á pâe. 3-63, que os êarajás iam a Saliaas para pedir utersílios de Íerro.
ôã*"--i"rããâçãã" raã é pã"&vul àLtár vi"ão claia das relações exiitentei ertr_e Carajá, C-arajahi
e Xambioá. -Não se toàa menos confuso o quadrc com o relatório de castelnau' (1844).
Comunica que os Carajás e eacootÍam muitas vêzes de visita em Salinas, ao passo que os
Carajahís *àr"- .- trds ou quatrc aldeias juto ao braço ocideatal' Temos clareza' fioalmeute'

""-' É"fir", em 184647, quL toma a qavegd, comJ primeiro, o braço Gidental. Chma
Carajás aos índios aí estabeiecidos em nove aldeias, restÀbeleceodo, poÍtaf,to, a aotiga deaomi-
oriaá, ."q"."t" não menciona o oome Carajahí. A partir de entãà, volta a -ser empregada,
paia'a hôrda em aprêço, a deaominação êarajás, cómo, por exemplo, -por- 

Magalhães, em
]AOS, . por Spinola,- .á 't479; todavia Magalháes mencioaa, em 1874, Caraja!.í ao lado de
Carajás e-Xamlioás, rem deixar claras as relàções existeotes entre essas tribos, Ehrenreich, eo
1888; intÍoduz a denominação Carayahí pâÍa todos os íadios Karajá do Araguaia, a oeste e ao
sul ãa i!t1a do Bananal; "àgr. , 

õeu eiemplo Cavalcanti, em 1895; no entanto, essa denomi'

"aiaã 
oa" "" to*o, uóual-ro Brasil, Côudreau (1896) toma a chaoar àqueles índios de

Caiajás, " também eu me vejo obrigado a consrytr essa denominação' na grafia de Kamjá'-
váaá" 'r*.. ;;;g""a.i pelos 

- índios'Carayahí, e rempre afimarao não conhecê-los. Â si
próprios êles 3e ãharom- sômente Karajá, e também á população brasileira os desigaa sempre
ãoti essa denooiaaçáo. Coacedo que -o lome Carayahi é múito prático para distiaguir essa
horda da tribo fomada pelo oa juntã dos Kuajá, e que às vezes se precisa recorer a circus-
tuciadas expücações pará tomu 

-claro s é a tâáa a 
-tribo ou atrÉ48 eo grupo oeridioaal que
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!G ÍefeÍimos; mas parece-mê pÍeferível gesttr elgumas pâlaras s mâis pm det âsse eçlare-
cimeato â utilizar rua deaominação Eão existente. "A citada frase de Kraus: "A si próprios eles chamam ômente Kuajá", deve ser enteadida,
naturalmêlte, no satido de que os índios em aprêço pronuciam êste nooe exclusivamêEte eE
plesêoçe dos brmcq.

O aúmerc total dos Kaajá pràprimeate ditos eÍa, eE 1908, segudo Krause (o. c.,
pág. 189),815. Não rei cmo Lipkind ("The Carajá", pág. 180) 1rcde esaever que o mesmo
âutor, !o mesmo &o, teria calculado eo 10 . 000 a totalidade dos Karajá. Em 1939, Lipkiud
coatou 795 Karajá pràprimeote ditor, 650 Javahé e 65 Xmbioá (ibidem. ) -

Notâ de Ir. B.
(22) cf ' as uotas 8 e 9' 

Nota de ,,. B.
(23J O autor se refere aos chmadc "Kaiapó dc. Norte', habitútes da região situada 6tfe o

4IqS"q!" e o Xingu, âo aorte do rio Tapirapé. Form estudados por Krause (o. c,, págs.
36A402 e RevisÍa do Atquivo Municipal, vols. 92-95, S. Paulo 1943-44) e outros aútoies(cf. Baldus: "Os Tapirapé", ReyisÉa do Atqqiyo lylwicipat, vol. l.O2, S. Pâulo 1945, págc,
125-t29). Pertencem à famílie liaguístie Gê, como tmbém os ..Kaiapó do Sul,, qué, -utL
gamente, dominavm os seÍtões situados entre as cabeceims do Araguaia e a bacia superior
do Parmá.

Nota de Ir. B.
(24) Esta_tribo tupi do rio do mesmo nome, aflueate esquerdo do Araguaia, foi visitada e descrita

Por Baldus e wagleY ' 
Nota de ,, . B.

habitam o interior da Ilha do Bananal, totalmente desconhecida ainda. sa-
bemos sômente que nl parte setentrional dessa ilha fica a grande lagoa em
cujas margens estão situadas as três aldeias dos Javahé(22). 

- comuniãa essa
lagoa com o braço oriental (fulo) do Áraguaia por meio de um desaguadouro
em cuja boca_ foram encontrados pela úItima -vez em Abril de 188"8 alguns
dêsses selvícolas. Apesar de terem manifestado repetidas vezes o deselã clc
entrar em contacto com os moradores, nâo foram até hoie visitados poí niu-
guém. Precisam muito de instrumentos de ferro, que dtualmente só conse-
guem, em pequena quantidade, por intermédio doí Karaiahi. Nas aldeias
dêstes encontram-se às_vezes alguns Javahé. Não gostam-de sair em grande
número de seus esconderijos, póis receiam, e com iazão, o perigo de "moles-

tias epidêrnicas.

No braço ocidental do Araguaia, no territórío do trecho naveqável que
y1i 9" S. José, a jusante da bõca do Crixas, até as proximidades"de Sa;ra
Maria, moram os Karajúi, distribuidos em 12 a 15 alãeias de diferentes ta-
manhos. A sua povoaçáo mais setentrional, perto de Santa Maria, foi assalta-
da e inteiramente destruida em lBBl pelos Kaiapó(ze) da margem esquerda.
D-_epop disso, não ousaram mais estabeiecer-se mültà álém da fonta ndrte dr
Ilha do Bananal. As suas excursões mais longínquâs atingemb pequeno rá-
pido Joncon (isto é, está no fim), abaixo de Sãnta Maria. -

Derrubando lenha para o vapor, prestam serviços consideráveis à nave-
gação nesse rio. Em paga, recebem facas e machados, passando-os em parte
para outras tribos, como os Javahé e os Tapirapé(2o). -Desde o comêçõ da
navegação a vapor, trâtou-se, avisadamenté, dé manter boas relaSes com
os selvâgens. O mérito de as ter iniciado e conservado nestes últimos 20 anos
cabe a Sebastião de Freitas, bravo comandante do vapor, que múto contri-
buiu para a exploração_ do Áraguaia. É à,sua atuaçãõ abnegada e altruista
que se deve o fato de haver aí-entre os abôrígenes e moradoies um entendi-
mento tão harmônico como talvez não exista ém outra parte do Brasil.

.r,l
.1',r
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Esta tribo gê, de dialeto timbira, que habita o triâagulo fomado pelos rios Tocautiqs e Araguaia
até cêrca d]e'6o30' de latitude sul, foi estudada magistralmente por Curt Nimuendajú (The
Apinayé. The Catholic lloiversity of Aherica. Aatbropological Series N. .8,-WaúingÍoa 1939).

Nota de H. B.
Segudo Robert H. Lowie ( "The Northwestem ed Ceotral Ge", Handbook oÍ Sourrr
AtÃeticn fndias, vol. I, Washiagtm 1946, pág.477), êsse aome foi atribuido aos Kaiapó
do Norte pelos Karajá' 

Nota de rr. -,.
Em caÍta de 23 de Fevereiro de 1945, Curt Niouendajú me escreveu: "O none Uxiktiag
dado por Ehrenreich e Ctricti por Coudreau não pode ser da língua kayapó, que oão possue
úem i aem tx, âpesar de êíe figurar também no vocabulário kayapó de Krause. Esta
lorda habita e seüpre habitou a região das cabeceiras dos rios Vemelho e Brauco, afluertes
da margem direita do baixo Tacaiuas" .

m

fl
;

É evidente que também os Karajahi sofreram as consequências do con-
tacto com a " civíhzaçáo" . Em comparação com os Xambioá, independentes,
nota-se, em suas aldeias, umâ certa falta de ordem e ásseio, como também
menos capricho e bom gosto na confecção dos artefatos. A despeito disso,
encontra-§e ainda enhe éles grande cópia de interessantíssimos o6jetos etno-
lógicos. Foi dêles que adquiri Âs peças mais importantes da coleçáo.

As condições materiais em que vivem náo sáo muito favoráveis. No seu
território, as margens do rio, muito baixas, são de tal modo atingidas pelas
enchentes, que êsses índios se podem dedicar à lavoura apenas em escala
muito reduzlda. Por pouco tempo sàmente animam-se às vezes a subir na
margem esquerda, mais alta, mas habitada por seus piores inimigos, os
Akué(zs; e os Kaiapó.

Â terceira das grandes hordas karajá é a dos Xambioá, dos quais Castei-
naü nos deu as primeiras notícias mais ou menos exatas. Possuem quatro
aldeias grandes entre a Corredeira Pau d'Arco e a grande Cachoeira de São
Miguel. As suas excursões de caça levam-nos, no entanto, além da Cachoei-
ra Grande; outrora chegavam mesmo ao território dos Apinagé(26), até as pro-
ximidades da atual povoação de São Vicente, de onde foram rechaçados pela
crescente colonização. As gravuras rupestres da chamada Ilha dos Martí-
rios, entue a Carreira Comprida e a Cachoeira Grande, são, em todo caso,
obra de seus antepassados. Uma vez que já os primeiros exploradores do Ara-
guaia mencionam essâs "inscrições" como documentos muito antigos, é certo
que os Karaiá habitam essas regiões pelo menos desde o século XVI.

No interior do território dos Xambioá, onde a couente não se presta à
navegação a vapor, não existem atualmente povoações brasileiras. Os selú-
colas dependem, portanto, inteiramente do intercâmbio comercial com os
poucos batalóes que por aí passam quatro a seis vezes por ano, ou
então com as pequenas embarcações que mantêm a comunicaçáo cop
São Vicente. Os índios fornecem aos viajantes sobretudo redes, frutos do
campo e galiúas, mas no mais conservam inteira independência. Vivendo
em õondições muito melhores do que os Karaiahi, encontram-se, no tocante à
lavoura, em nível superior ao doi próprios moradores civilizados das mar-
gens do rio.- Aferram-se à mais implacável inimizade com as tribos kaiapó 

- 
Kra-

dahó(21, Uxilring(2s) etc. - da margem esquerda. Em suas aldeias vivem

(25) O autor se refere aos "Chavaate", habitaates da região situada entre o rio das Mortes e o rio
Tapitapé, que peÍtencem ao Íuo ocideatal dos êê càotrais chamado Akuó e são estudados
no-preieÁte-volirme da Nova Série da Revistâ do Museu Pâulista, às págs. 154-161.

(26')

(27 )

Unrversi aÍe dr J,asira

BIBLIC"TECA

Nota de H, B.

22Lt:i
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numerosas mulheres e crianças raptadas aos Kaiapó. Tratam-nas todavia
bastante bem, admiündo até as crianças, sem mais nem menos, no seio da
própria tuibo.

Nem sempre têm sido muito pacíficas as relações entre os Xambioá e os
colonos. Entretanto, como já foi verificado por Castelnau, êsses índios náo
merecem a má fama que naquele tempo tinham entre os goianos. A culpa
principal dos crimes cometidos cabe, em todo caso, ao adventício.

Tiveram uma atitude decididamente hostil nos anos de 1870 a 1880, época
em que o mal-afamado cacique Roco assaltou e trucidou repetidas vezes os
viajantes que por aí passavam.

Hoje sàmente os da segunda aldeia recebem mal o estrangeiro. As mu-
lheres e crianças sáo levadas a um lugar seguro, enquanto os guerreiros se
reunem na praia ameaçadores e armados de arcos, lanças e maças, condescen-
dendo raramente a fazer qualquer barganha. Nas outras aldeias éramos re-
cebidos de maneira bastante afâvel, desde que conseguíssemos fazer voltar
as mulheres fugitivas.

Apesar disso, precisa-se de muita cautela no trato com os Xambioá. Em-
bora não se atrevam, por certo, a atacar canoas bem guarnecidas e armadas,
o üajante inerme - porque só assim lhe permitem aproximar-se - que visite
as habitações pode, caso se originem desavenças, entrar em difícil situação, de-
vido à grande distância que separa do pôrto as aldeias.

As recepções. no pôrto são, em regra, extraordinàriamente pitorescas.
Acodem bandos de homens nús e pardos, muitos. dêles com singulãres pintu-
ras em preto e vermelho, o rosto frequentemente coberto de espêssa camada
de fuligem, uns ostentando na cabeça bonitos diademas de plumas, outrcs
com a longa cabeleira em rabicho enfeitado de penas de arara agitadas pelo
vento. Todos vêm armados de longas lanças ornadas de plumas, e de maças,
arcos e flechas. Parlamenteia-se sem gritaria selvagem, mas com digna sere-
nidade; os adventícios exibem primeiro as suas armas de fogo, chamando es-
pecialmente a atenção dos selvagens para as armas de carregar pela culatra e
revólveres que tenham consigo e que nunca deixam de causar profunda im-
pressão. O cacique professa repeüdamente: "Karajâ amigo tori (:branco),
aí mentira não tem!", e logo se inicia a permuta de objetos (pranchas IV, 2)

Uma vez conseguida a confiança do aborígene, o trato toma feição de in-
teira naturalidade, sobretudo com os homens e rapazes. As crianças de
pouca idade e rnormente as meninas são muito tímidas, retirando-se ern geral
para algum canto da choupana, e cobrindo convulsivamente o rosto com as
mãos. Nunca se molesta o estrangeiro pedindo qualquer coisa. Sáo raríssi-
mos também os furtos.

Língua. Além de um vocabulário bastante extenso, colhemos uma série
de frases curtas, das quais, entretanto, por orâ se podem tirar sômente poucas
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ara o; homens e outra para as mulheres, mais ou menos cõmo entie os"

conclusões sôbre a estrutura gramatical do idioma(?s). A fala muito pouco
distinta daquela gente, que quase não deixa perceber o movimento dos lábios,
a sua incapacidade de repetir exatamente o que tenham dito, e, finalmente, a
omissáo dê sílabas finais, favorecida pelo acúmulo de vogais e sons linguais,.
dificultam de modo extraordinário o levantamento linguístico. É certo que o
idioma náo tem afinidade com nenhuma das que até agora se conhecem no
Brasil, embora se notem algumas semelhanças côm vocábúlos de dialetos gê(30).

A particularidade mais notável É-, existência de uma língua especial

29

Guaikuru e Chikitano, Todavia são poucas as palawas de todo diferentes, na
maioria se notam apenas ligeiras modificações de forma. Nos casos, p. e.,
em que no dileto riasculino ocorrem duas vogais seguidas, intercala-se entre
estas, no feminino, um k. Assim,

chuva6biú,,9bik'íi, milhoámahi,gmak'r.

publicado.
Nots de }{. B.

Às vezes a palawa feminina tem simplesmente uma sílaba final a mais,
etc. É provávef que as mulheres tenham apenas conservado uma forma mais
antiga dà idio*".' Salvo indicação em coritrário, é oxítona a pronúncia das
palawas aborígenes que ocorrem no texto, e que são impressas em grifo.

Aspecto externo, vestuários, adornos. Quanto à aparência física, os Kir-
rajá constituem um dos tipos mais bonitos entre as tribos brasileiras. Nâo
têm compleição muito vigorosa, mas antes média e delicada, entretanto, o
crescimento esbelto, os membros proporcionados e a atitude altiva fazem-nos
parecer maiores do que são na realidade. A sua extraordinária fôrça mus-
ôrilar, bem como a elãsticidade e destreza de seus movimentos se manifestarn.
de maneira muito especial nas lutas livres que são o seu esporte predileto. A
musculatura da nucá, extremamente desenrlolvida, como 

"ri, 
toaát os índios,

habilita-os a caffegar enormes pesos com auxílio duma faixa presa à testa.

(29) Ehreareich publicou o referido mateÍial linguistico no seu trabalho "Materialien ^f Sp1qg!,"1-
kunde Brasiiiens: I. Die Sprache der Caraya (Goyaz)", zeitschtiÍt Íüí EthnoloÉie, xxvl,
Berlin 1894, págs.20-37 e 49-60. Seu vocabulário seryiu, junto com as listas de paÍlvr-ls,
publicadas poi Õastelnau (Expédition dans Ies patties centrales de l'Anérique dg Sud, ,!,
Êarís 1851,-págs. 265-270) e por Coudreau (Vovaée au Tocantins 

- 
Ata{uaya, Paris-1897,'

pàgs. 259-270), .o-o material compaÍâtivo, no vocabulârio karajá organizado por Krause
iol c., págs. 416-457). Êste autor (ibidem págs. 471-481) apÍesentou também textos no
idioma Í<aiajá . Da fànética Cessa 1íngua tratóu Hugo Kunike ( "Die Phonetik óet Kataiâ-'
Sprache", -Journal de la Société des Améticanisíes, N. S., XI, Paris 1914-1919r fáqq'
tgg-tgf;' "Bãitriigu zur Phonetik der Karajá-Sprache, Brasilien", lntetnationales Atchiv Íüt
Ethnoéraphie, XXIII, Leide4 1916, fasc. 5-6, págs. 747'182). O missionário dominicano e
atual bispo de Conceição do Araguaia, Monsenhor Frei Luiz Palha estudou resumidamente a
gÍamática karajá ao seu artigo "À língua e as lendas dos índios karajás" (A Otdem, aqo XIX
vo1. XXI, Rio-de Janeiro, jaoeiro de 1939, págs. 77-97), artigo êsse cujo material liaguístico foi
aumentado ao trabalho do msmo autor, intitulado Ensaio de $afrática e vocabulário de lin§ua
karaiá Íalada pelos índios remeiros do tio "Ara§uaia", Rio de Janeiro 1942, 42 pâgs., O rnédicó
Dr. Othon Xavier de Brito Máchado quê, em 1945, esteve no Araguaia, publicou na sua mono-
grafia Os Carajás (Publicação a.o 104 do Cooselho Nacional de Proteção aos Índios, Rio de
Janeiro 1947, págs. 57-128) vocabulários alfabéticos português-karajá e karaja-português o.ue,
na maior parte, colheu na aldeia da barrra do Tapirapé (ibidem pág. 55) e cuja importância priacipaÍ
está ao giande número 

- de tômos zoológicos e botânicos . Pelo que sei, o precioso material 1io-
guíst co iolhido em 1938 e 1939 entre os Karajá, pelo Dr. Wiltiam Lipkind, ainda não foi

{30) Chestmír Loukotka, "Línguas indigenas do Brasil", Reyisúa do Arquivo Municipal, LIV, São'
Paulo 1939, pâg. 154) nãd alude a essas semelhanças ao classificar o karajá como ums das-
37 famílias liaguísticas brasileiras ' 

Nota de ,,. -'.



A cabeça é sempre hipsidolicocéfala, sem prognatismo muito acentuado.
A ausência de arcadâs supraorbitárias-confere ão iosto um ar de franqueza.
A fenda palpebral, muito pequena e de situação horizontal ou levemenie in-
clinada, não dá ao rosto úrn-carater prôpriamente mongolóide por causa do
nariz, que é sempre muito eminente. o- nasion é muitã baixo] o dorso ó
estreito e muito convexo, com a ponta um pouco pendente. As asas são, em
geral, um pou.co levantadas, de úodo que âs nariias redondas aparecem diri-
gloas para a rrente.

- As mulheres, de estatura rnuito inferior à dos homens, são igualmente
hsm_proporcionadas. Na juventude, tendem um pouco para âs formãs rechon-
chudas. Quase tôdas as jôvens têm as mãos e oi pés fobremaneira eleqantes
e seios de forma impecávêl; como tôdas as índias, ferdem, porém, muito" cedo
os seus encantos, mormente po-rque 

-o_s 
seios se alongam muito em consequên-

cia da prolongada amamentâção-. Nas mulheres id"osas impressiona basiante
mal o fraco desenvolvimento dos membros inferiores e o andar bambaleante
deüdo à posição dos pés, que são virados para dentro.

É difícil determinar à primeira vista a verdadeira côr cutânea dos Kara-
iáI. Â vida sôbre as praias- expostas ao sol ardente transformou num cobre-
escuro o claro amarelo-tostado de sua pele, que se pode ver ainda debaixo
de seus grandes punhos de algodão e dãs ataâuras dôs ioelhos. Até isso náo
se observa com facilidade em muitos indivíduos por cáusa das pinturas do

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. U

Fig, 1. Pintura do corpo,
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corpo, sobremodo'abundantes (fig. 1). Não são Iaros os indivíduos pintados,

da'"rb"çu aos pés, de vcrmelhdou preto. Ouh'os combinam o preto com

,rer*"lhà, formàrráo desenhos que d-ão ,quase a impressão de indumentos

"*op",rr. Gostam, especialmenté, de enfeitar-se com traços PIetOs nO rosto

e nas extremidades.

Para a pintura do ccrpo empregarn-se:

1. Urucu (aureilo). Pasta das sementes vermelhas da Bixa Orellana

2. A tinta azul-preta (betena), extraida da semente do genipapo (Geni-

pa brasiliensis).

3. Fuligem. Raspam-se simplesmente as panelas, esfregando o Iosto
com a fulige"m, ou então esta é misturada com genipapo, servindo para a

pintura difusa de todo o corPo.

Os ornamentos lineares sáo feitos com os dedos ou pauzinhos, a pintura
dífusa geralmente com um pedaço de pano.

O cabelo é preto e de textura lisa ou ondulada. Tanto os homens como

as rnulheres "oita*-ro 
horizontalmente acima das sobrancelhas, deixando-o

cair atrás até abaixo da nuca. Os lanotas repartem o cabelo até a altura <1o

vértice, fazendo uma risca de uns S"cm de laigura; cortam os cabelos do vér-
tice, onde Ceixam as pontas levantadas à.maneira de cerdas; atam a parte poste
rior, pendente, da cãbeleim com cordéis de algodão, formando uma cauda,

"*'"üiur 
raizes os hornens ainda fixam, às vezeí, um adereço de penas azuis,

de arara, ou pretas de mutum (uxiktamaru).

Nos lóbulos auriculares perfurados, ho-
mens e mulheres usam geralmente varetas
de taquara, de 1"5 a 20 cm. de comprimento'

O enfeite do lábio inÍerior (antc'o) é

exclusivo dos homens. É feito de madeira
de piuva, e tem uma ponta curta cortada obli- T-í §:=7
quárnentg ou então termina numa lamela I N I f
I:Ti " 

delgada que pende até o peito (fig' 
lu I Í

Os rneninos usam de preferência peda- I 't I I
cinhos de concha em forrn4 de T (idiâ) I A v
(fig. 2, d). I A c

O mais precioso enÍeite ,labial, usado. t t
só em ocasiõe] festivas, fora das quais é I il n
guardado cuidadosamentê num invólucro de LL t I
ãlgodao, é um tembetá comprido e'pesado W V
(manuterc); feito d_e -quartzô 

hialino.ou;ó; a d
seo, a sua extrernidadé em forma de T e
aEavessada no lábio inferior, enquanto o bo-
tão cônico fica pendente (fig. 2, a).- Dos
exemplares da cbleçáo o maiór mede 17,5
cm. de comprimento.

b
labiais (Yn).Fig. 2. EnÍeites
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Êsses tembetás, dos quais até hoje existem pouco-s espécimes nas coleções
européias (31), não são_febricados pelos- r1lniios Karajá; recebem-nos, lior:permuta, dos Tapirape, tribo. hlpi estabelecida no rio Tapirape, afluenie^do
araguaia, à margem esquerda. Nas serras _gue se erevam ã eiqúeraa do rià,
qomo_- a- dos caiapós, êsse material e abundante. um enfeite táu* ae peorã
dos Kaiapó, adquirido em Santa Maria, é mais curto e tem a p."ta O.iiãaAàe rombuda (fig. 2, c).

A tatuagem - limita-se ao distintivo tribal, usado nas faces por ambos
os sexos: um anel azul de 10 a 15 mm de diâmetro (autamanure), iogo abaiio
do bordo orbital inferior.

De um modo geral, os Karajá se caracterizam por cuidadosa hisiene do
corpo. - Tomam banho várias vezes por dia. Têin o cabelo semõre bem
genteado.. No rosto-e nas outras paites do corpo, arrancam todo'o-pãlo.
Para o corte do cabelo,, já está generãlizado o ,rso âa tesoula, enquanto o'ot u-
ra se usavâm dentes de piranhà.

vesturírio. os iromens andam inteiramente nús, atando aDenas o nreoúcio
acima da.glande com auxílio de um-fio preto de algodão, à àaneira â; õ;i;de chouriço (prancha I, 1). As mulheres usam o ianto, faixa feita da ôntre-
93s9a 

da iangadeira (apeiba Jangada). Amolecida na âgua, batida com pedras
chatas e depois secada, essa entÍecasca se torna muito"macia, tomando'brilho

"Iy?"9lto 
e aspecto quase de pano, muito parecido com os tecidos de ..tapa,'

polinésios, preparados segundo o mesmo processo. uma faixa de um o"liro
de largura e I L/2 m de comprimento é cdlocada em torno dos quadrís; àepois
de se passarem as duas extremidades entre as pernas, ,rma pára a frentã e
a- outra para trás, são atadas abaixo do umbigo, ile rnodo qr" àr pontas caiam
1tg o.s pé: sentando-se, as- mulheres as põeá para t'ás, dà mod«i que fiquein
debaixo das nádegas (prancha I, 2). coàpletaise êsse costume priáitivo'com
diversas ataduras nos braços e nas pernasl que representam urrà característi-
ca especial da tribo.

Pouco depois do. naseimento, envolvem-se o antebraço e a perna da crian-
ça com. grossos cordéis pretos de algodão (adongrube), ab passo^ que em tôrno
do -ve.ntre .se pa-ssa_uma^atadura, igualmente preta, de-5 cm.^de rargura
(uaitakaü) (prancha VII, I e 4)..

Decorriâos alguns meses, colocam-se-lhe, em tôrno dos pulsos e das arti-
culações dos- pés, Iargos c_anos de alg_odao, feitos a ponto de^ malha (dexi), ao
passo que abaixo do joelho se prenilem ataduras, irais estreitas, com bórhs
pendentes pala,a frente. os canos são cilíndricos, de 5 a 6 cm. de largura,
com extremidades espessas rematadas à- maneira de rebordos, enquantã as
ataduras são lisas, medindo apenas 1 a 2 cm de largura. À mediãa que a
cJian_ç_1_ cresce, essas faixas vão sendo substituidas pór outras maiores ftrurr-úaVII,6e8).

os meninos usam âs ataduras dos tornozelos até depois da prefuração do
lábio, enquanto as meninas deixam de usáJas quando'r" 

""t*rir. Taàto os

(31) O Museu Paulista possui tais tembetás.
Nota de H. li.
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punhos,, que nos adultos 
. 
cobrem _quase todo o antebraço, como as ataduns

dos joelhos são tirados,sômente depois do casamento, por um e outro sexo,
notando-se --que as rnulheres não oi costumam remover antes de nascido c
primeiro filho. Morrendo um dos cônjuges, o sobrevivente torna a pôJos.

. A,rigorosa separ_ação externa de solteiros e casados por meio de distin-
tivos dessa natureza baseia-se também de maneira sensivdl, como adiante ve_
remos, em tôda a vida social da tribo. Dos restantes ornatos falrre*!, eÀoutro capítulo.

§"tu9. as pjg3s-. do vestuário cabe-nos mencionar um obieto bem pecuriar
aos Karajá, o "riio",.a q,,re.os brasileiros,_como também caJtehau e fi4artius,
chainam erroneamente de "rede,, (prancha VII, t).
,^ §.r" trançado de algodáo se, pÍ*ece de fato com uma genuina rede dedormir, mas não é usado-como taljnem mesmo a r"rp""rã--eonão possui para
isso quaisquer cordéis. É, porém, usado de üa comà manto, senáo de noiteisso quaisquer cordéis. É, porém, usado de üa comà manto, sendo de noite
estendido sôbre o solo como esteira de dormir(sz). uma das exhemidades
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{32) 
H;".."[l;?.rág.208) 

ÍeÍutâ esta afimação infoimando que a peça em aprêço rere, de noite,

Nota de H. B.
{33) Er,*e-(";"1#..;j,g?1", 

Í::,:"ã."::*?flJü ffi x?il?j"t l.jiu"ã,1fT*fl:i:-,ulôu'..fr?i:.
Nota de H, B,

fmílias liaguísticar isdemadentes du6
150 e 152), .,iatrusão de-sô,,- Nota de H. B.

costuma- ser passada por sôbre a cabeça à maneira de capuz, enquanto a
outra cobre as nádegas. _o riio constitui, ãssim,, verdadeira p"i" do t -j" 

""ãir-nal. com êle não andam sômente os adurtos, mas tamÉém as crianças de
pouca idade, que até o põem nas suas bonequinhar a" u.eitr. Macas sus-
P"rs3! p9-.. meio ile cordéis são usadas sàirente 

"o*o 
i"rço de recem-

nascidos(ss).

, . 
É de grande inte,rêsse etnográfico a questão de se saber como os Karaiá

*lr::r,"- .essa singular peça iãdumentárà. Sabe_se qrr" gr"rrãã pil;ãá;tibos brasileiras não se utiliza da rede. são principui*e.r"t" as ràçoes gê,
como os Kaiapó, Akué, Kaingang, Botocudo(s+;'etc., ' como també*'o, üo-
roro,. que embora tenham idioma diferente, 

-revelam completa correspondên-
cia de modo de üda, usos e costumes. ródas elas dormãm no chão ou emtarimbas de madeira.

- *?ff fffT"HH ã:"r"JH:iilm 
a rede, os Karaib a razem de algodão, e

são tão caracterísücos êstes _fatos q,ue a presença ou ausência da redenuma tribo, bem como o seu modo de fábricaçáo se iircluem 
""t" os elemen-tos principais de classificação etnográfica.

. sômente os Karajá não se enquadram no esquema, pois fabricam redesde algodão, mas dormem nelas dêitados 
"o "táá.----' 
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{3.f ) Eaiagmg e botoodq são_ coosiderados, atualmente,apÍesentm, porém, segudo Loukotka '(o. c,, lZg".
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Isto leva à suposição dg q"_" só recentemente receberam a "rede" de
alguma outra tribol não tendo ãbandonado o antigo costume de dormir no
chão(ss;.

É 
'muitíssimo 

provável que devem a sua esteira aos brasileiros civiliza-
dos(so;. Êstes, nof casos em que usam redes, fabricam-nas de a-lgodão. ?i"
Pinto 

'da 
Fonseca (op. cit., pág. s87)_que os Karajá empregam o- algodão exclu-

sivamente para a cõnfecçãb ãe redes para pescar e coidas de arco, desco-
nhecendo á arte da teceiagem; informá que^ êie próprio construiu para êles

um tear, ensinando a técnica às mulheres da tribo.
Com isto se coaduna o fato de serem considerados ainda hoje como os

melhores tecelões os Javahé da Ilha do Bananal, entre os quais Pinto realizou
as suâs primeiras tentativas de cÍviliz-ação. A "rede" da coleção, de tecido
extremarirente firme à maneira de tafetá, nos foi apresentada como trabalho
dos Javahé. Uma visita a êstes índios resolveria definitivamente a interessante
questáo.- Mencionemos ainda, como notável peça do vestuário, o guarda-vista
(aodi) trançado das folhas da palmeira 9àgr1açu, com o qual protegem os

olhos contia os intensos raios solares refleúdos pela areia, durante as suas

caminhadas pelas praias (prancha VIII, 10). Não chegaram a inventar apa-

relhos protetàres t' maneià dos óculos contra a neve uiados pelos Esquimós,
*us rab"* apreciar muito bem os óculos escuros de origem européia.

O deseniolvimento do guarda-vista a ponto de constituir uma cartola
completa (taa) é devido provãvelmente à inflüência européia. Vimos ao todo
dois exemplares(37).

Aldeias, casas e anirnais dornésticos.. . Os Karaiá não_ virrem em pequenos .

bandos de duas ou três famílias, como os índios das selvas amazônicas e as

tribos de captores do litoral, mas semPre em comunidades mais numelosas.

§Oà""t" os karajahi n'iais meridionais sâo forçados, p_ela escassez dos meios de

subsistência, a ,'" espalharem um pouco màis. Nas proximidades de Sáo

José topam-se continuãmente, na estiagem, pequenos grupos de 8 a 10 pessoas'

h *"dilu que se desce o rio, vão se õrrcorrtrúdo-sítiõs àais populosos, alguns

dos ouais dontarão. pelo rrlenos, uns 150 a 200 habitantes. Os ranchos dos

Karaàhi levantados'nas praias, e formados geralmente de grandes esteiras

de fibra de buriti distendidas sobre armações de varas, são dispostos a esmo

e sem ordem, como tendas de ciganos (prancha III, 2) .- 
É raro deparar-se entre êles ãs sóHdàs casas características dos Xambioá,

e neste caso sêmpre se distinguem pol dimensôes menoles, e pelo pouco cui-

que o autor anôqimo dum stigo relatório de viagem, na Revisla
S t t, ai, o seguinte l "Êstes índios domem eo suas redes e da mesma

Esta'idéia aão-é inata nem despeÍtada pela aecessidade. Êles apreaderam

(35) É, pois, com razáo
Tilm., Vo1, 25, Pág.
rede fuem cobertor.
de alguém." Nota de P, E.

(36) A coberta karajá difere de rede-dedomir tapirapé, pglo fato de aqre-la ser enodadâ e mis com-
pactâ do qr. 

"it" 
q"" C * trmçado "o- 

i'fid d.ipto" (Doppeliaden, oa classificação de Mar
scÍ'-idt)' 

Nota de H' B'

(37) Krau* (o. c., Ífg. 35) m6tÍâ ua "cartola aberta" dos Karajá. 
Nota de H. B.
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A forma fundamental da casa é retangular; o lado estreito, com arm a porte,
de três orr

lado oposto
maneira de
em direçáo

85

dado na construçáo. , O lixo é jogado simplesmente no cháo, e com o tempo,
o seu acúmulo se torna insuportável. À bicharia que assim aumenta cáda
vez mais, principalmente o bicho-de-pé, obriga por fim o homem a aban-
donar o sítio. Na época chuvosa os Karal'ahi váo morar em ranchos mais
sólidos, abertos, com cobertura de folhas de buriti, levantados na margem
alta do rio; no mais, a sua forma náo se distingue das habitações dos bra-
sileiros.

Sáo muito mais bem construidas e mais bonitas as "palhoças de veráo"
dos Xarnbioá. Revelam a maior diligência, a atividade e a tranquila prosperi-
dade do filho livre da natureza em comparação com seu irmão de tribo "úan-
so", que vegeta em condições pouco satisfatórias e que vive em dependência
da nossa civilização. Essas casas, extremamente asseadas, e não espalha-
das sem ordem, mas dispostas em longas carreü'as, constituindo verdadeiras
ruas, dão uma impressão muito confortável e risonha (pranchas IV, 1 e V).

Na primeira aldeia xambioá contamos 60 ranchos, na segunda 30, na
terceira 45 e na quarta 90; cada um era habitado por uma ou duas famílias.

Designam-se as várias aldeias com nomes especiais.

é dirigido para a rua. A armação compõe-se, em cada iado,
o,uatro varas flexíveis apoiadas em forquilhas e ligadas às do
por meio de cipós; constituem, assim, uma cobertura arqueada à
canoa, e suportada, ainda, por varas verticais fincadas nà terra,
longitudinal (fig. 3). Onde seja necessário, estas varas, como as forquilhas,
são ligadas entre si por meio de ripas horizontais. Sôbre sarrafos finos, para-

Fig. 3 - Construção da casa

lelos entle si, e fixados exteLnamente na armação do telhado, descansam as
€normes folhas pinuladas da palmeira oaguaçu (Attalea spectabilis), as quais,
em várias camadas sobrepostas, formarn uma cobertura bastante impermeá-
vel. Às vezes também se entrelaçam as pínulas, formando trançados bem
sólidos, que servem principalmente para fechar os lados estreitos da constru-
ção. À direita e à esquerda da porta estão fincadas duas varas altas, que dáo
maior firmeza às camadas de folhas de palmeira do lado da frente.
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O interior das casas é bastante simples. Uma parte do cháo é revestida de
esteir.as de buriti, sôbre as quais tambérir se dorme. Um ped4ço de madeira, ci-
líndrico e liso, colocado em- baixo da esteira, Íaz as vezes de travesseiro. Das'

uiSàr lrorirontáis pendem as várias cestas de provisões, recipientes par-a p-enas de

adoô.no, enfeites ãe plumas já acabados, põrongos_etc. Arcos e flechas en-

fiam-se entre os sarrãfos do'telhado. Lãnças ã clavas estáo sempre à máo,

encostadas nalgum canto. Alguns banquinhos com feição de trenó, e os

potes e cuias à'e diferentes tamánhos coúpletam o trem da casa '

A certa distância da aldeia fica o "rancho medicinal", de construçáo urn
Douco diferente. onde se quardam as misteriosas máscaras de dança. Tem

à for*, dum rancho comu-"m com telhado oblíquo bastante alcantilado, sendo

úÀ fechado de três lados, ao passo que é inteiiamente aberto o mais afastado

ãa aldeia. Às pessoas de sáxo feririnino não se permite, em caso algum,.

aproximarem-se ilêsse rancho.

Castelnau já o menciona. Couto de NÍagalhães, em-seu primeilo rela-
tório, fala de üm ranchb que serve corno arsãnal _para depósito de armas.

úao'ti"" notícia de uma cànstruçáo com essa finaüdade. - Trata-se eviden-

temente dêsse misterioso santuário, cuja verdadeira significação não se lho
queria revelar. Voltaremos ao assunto '

Convem assinalar ainda o fato de termos encontrado, diante de duas

aldeias Xambioá, uma alta armaçáo de varas, onde estavam presos cadáveres

. de urubus-rei (Sarcoramphus papa), com as asas distendidas ' Provàvelmente'

iiúam o fim àe enxotai os dtr"O"ios(3t), à maneira das figuras ornitomorfas,

talhadas em madeira,.que se encontram diante de aldeias malaias. ,\

Animais domésücos. Na descrição da casa índia não se devem omitir .

os inquilinos animais. sem êles, não é possível ima-ginar uma natureza-morta

!àoriir"*"rrte indígena. No tratamento que the-s dispensa, o aborígene ma-

íit"rt, tôda a ale$ia ingênua que lhe triz a vida do1 animais. Considera o
animal como semãlhante-. O ientimento de uniáo e mesmo de parentesco

com o mundo animal, que se revela nos mitos tribais e no rico acervo de fá-

bulas de animais, é ,rrri dos principais traços característicos do espíito étnico

ã; ádt;. É o que explica-tambêm o cóntraste, tantas vezes assinalado, de.

que o índio bravio, a-ãespeito da extraordinária capacidade de amansar os

e'spantadiços animais silv"est-res de sua terra, em parte alguma chegou a desen'

;íilr1ri" verdadeira criaçáo de animais'dom?sticos, como nós a entende-

mos. Pega os animais enquánto novos, e ctia-os, não para tilar deles qualqu-er

proveito, mas por 
"-o, 

u'êI"r, por distração, porque gosta de têJos- perto de

Ii. Até'a nosâa galiúa, que hd muito chegou ao-Araguaia em estado domes-

(3s) Considermdo o grmde papel desemqeql'ado .peto mbu-rei na mitologia karajá (cÍ' 
-Ilerbert

Baldusr Ensaios ae Eíiílágii Bruàiuiru, séiie 
-grãtima, vol, 101, São Pauto f937, páes'

rsó:19g1, ããisa" -ãi."".ãiã Ehreqreicí óoher ãáãos pâra fudamentu sua afimação. Eu
nuca ú eatre íodios cadáveres de aves em tal fução.

Notâ dê H. B.



ticado. reoroduzindo-se consideràvelmente, é tida como comPânheira de casa, e

"àã"ioãããÍ*""to, 
náo se comendo tão pouco o_s ovolleo). De algum

tempo para cá é empregada todavia como obieto de permuta nos negocros

corn^ os^viafantes, que' vãndem as aves, com grande lucro, nas primeiras po-

voacões da'Província do Pará''-*'óãr-u"i*ais 
domésticos importados já estáo bem difundidos entre êsses

índios os cães e os gatos. Falta, porém, o- potco, q"", em comPensação' é

criado e negociado óm predileçáo pelas tribos kaiapó '-^- Ü;-;i";á; aldeia iambioâ- r"inpre é ao mesrio tempo uma espécie de

lardim zool"ógico. O que mais se destada são as aves. As maióres e de plumagem

mais vistosa"se aproieitam pelo menos de algum modg, uma vez que devem

sacrificar as suas Penas parã o-s ornatos de plumas. Em toda parte, pousam

sôbre os telhadosi como- guardas sempre vigilantes, -as soberbas araras, sau-

á;"d; ã uirit""t"' já de Iãnge com_sôrs grilos agudos..e ensurdecedores. O
qrande Macrocercús hyacintiinus, de plulmagem"jacintino-escura, caracterís-

E;;;;;uuifurr,u do'Àraguaia, é 
"r"oirt 

udo-em tôdas as aldeias; além disso,

deoÀ'a-se o M. Macao, de -penas azuis e amarelas e, embora tnais raramente,

;"5r;;ir;tes de tôdaí as idrd"r das espécies menores dos papagaros verdes.
^ plr*", de adôrno sáo fornecidas tainbém pelas garças e cegonh_as, como,

por exemplo, a branca Ardea egretta, a majestosa Mycteria Jabiru, de cabeça

àreta. e o^colhereiro côr de rosa (4. cochlearis)'
---i;;-;á1iràu, em pitoresca confusão, as várias espécies de patos, colim-

bos, tamaüás, emas, mutuns etc.
Muitas dessas aves sáo ainda embelezadas arüÍicialmente. As d9 pluma'

gem branca ostentam pintura vermelha, outras têm pequenas borlas de penas

itud*r nas asas(ao).-'--õ.;;;íf")oí, 
pruror enquanto novos, se tornam muito mansos. Sáo

amamentado, po,'cáá"las, e àl vezes até as próprias mulheres lhes dão de

mamar. Os macacos mais frequentes sáo as vãrids espécies de Atelesr- Çebus
e Apalei dentre os roedores pe'rdominam as capivaraí e os agutís ' O lugar

do borco doméstico é ocupádo pelos pecarís. Na quarta. aldeia xambroâ

"i*ãr até andar livremente^ uma anta completamente crescida.

Os reoüs são representados por tartairgas, lagartos e jacarés .novos'
Êstes têm'uma cordâ atada ao ventre, ficando deitados nas poças de âgua

morna da praia.

Regime de vida. Os alimentos e a sua preparação'

Âssim como â maioria das tríbos sul-americanas, também os Karajá. sáo

"* priããtá t"gut pescadores(a1), mas têm, ao mesmo tempo' uma lavoura

ãõ- f"." ragntico refere Im Tbrm, Anonâ the Indians oÍ Guvana''Uu'rê?j'r" 
*. ,,

( 40) Também os Karajá sabeo mudar artiÍicialrente a côr das aves, tendo esnecial habilidade em

dar à plmagem ".j'ãi;'üf;-;;;;ü'--ã;ã;"ã 
;;;;ti";;; inÍomáções preciss sôbre
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o método empregado Nota de P. E

(4r ) Que a oaioria das tÍibos sul-americanas reja em primeiro lugar pescadora, é afirmação difícilmente
justificável. Nota de H. B.
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(42) São os botos que abunden no Araguaia e, como eu tanbém obseruei, não são mcrtos pelos
Karajá' 

Nota de rr. B.
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bastaúe desenvolüda. Â principai época de pesca são os meses da estia-

gem. de Maio a outubro, qüando os peixes maiores pro:wat os lugares mais

firofundos do rio, os chamaãos p-oços, que. se formam sobretudo acima dos- pe'

ir".ro, rápidos e nas âglomerações de pedras existentes, aqui e acolá, no leito

do rio.

O conjunto dos peixes do Araguaia iá apresenta perfeitamente, em todo

o curso *édio, o 
"urât"r 

da fauna ãmazônici. O gigantesco pirarucu (Sudis

gigas) é frequente em tôda p_arte, igualrnente- o poraquê (Gymnotus-,elec.

Éiá"t) " * pirruru (Phractocephalus discolor),-de véntre grosso e munida de

forte escudô ósseo. Os poços estão repletos de vorazes piranhas, e a aÍraia,
não menos temida, fica ãnierrada na ãreia dos lugares pouco profundos, à
espreita de sua presa.

São apreciados pela slra carne saborosa principalmente o pintado .(Pime.
lodus Sorübirn), que^alcança um comprimentó de dols metros, o matrinchão,

o tucunaré (Ciclá temensis), .â traira lMacrodon) e as diferentes espécies do

pacu (Myletes) . Certos peixes, mormente os de couro, não se Pescam, Por
ã",rs" d" aigum receio süpersticioso. ,Também não se pescam os delfins de

água doce(a{, muito n.rmeiosos em tôda parte. Tanto mais ativa é a caça da

tartaruga e a procura de seus ovos gostosos.

No tempo da cheia, quando não é fácil pegar- os peixes nas águas bar-
rentas do rú, pesca-se coà melhor resultado nos lag_os gue acompanham a

corrente, e que constituem mesmo, pâra as espécies,de maior_porte, grandes

armadilhasniatur.ais,ondeselhesatalhacom-facilidadeavoltaparaorio"<.

Enquanto outrora os peixes eram caçados quase exclusivamente com

flechas, àgoru se vai generalizando cada vez mais o uso do anzol, que é im-
portado em quantidade. Todavia não é possível, em muitos pontos, a pesca

ào* u.rrol ori ,ed", por causa das inúmeàs piranhas, a cujos dentes não re-

siste nenhum cordel bu malha.

Os peixes menores pegam-se também corn nassas (adjuria), e os- maiores'

"o* 
ur*?ho de cercos ãJestacas ou de um tipo especial de armadilhas de

cipó (deaurâro), que eu, porém, não tive oportunidade de ver.

Em comparação com a pesca, a-caça desempenha um papel muito rrrenos

importante dã qúe costumah acreditar os que consideram todos os índios,

sem mais nem menos, como pOVoS meramente caçadOres. Além de serem

escassos em tôda a América tropical os animais de porte próprios para caçar,

é difícil matá-los em virtude da carência de armas de fogo. Acresce ainda a

circunstância de que a superstição proibe, muitas vezes, comer a calne de

determinadas espé-cies, gerãlmente as maiores e mais numerosas. Os Kara-
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Ém f947, o KaÍajá Toicbári, natural da aldeia de Santa fsabel, e seu filho Loureaço C)horí,
mbos habitaates da aldeia karajá de Leopoldina (hoje Aruanã), me icfomaram que entrê os de
sua tribo, o homem e "alguma mulhe/' comem caoe de aata. EntÍe os Tapirapé, só o homem
co&e essa caÍne . Mas entre os Chêrente e os Kaiagang do lvai, todo o mundo a ccme
(cf. I{erbert Baldus: "Vocabulário ZooTígico Kaingmg", Atquivo do Museu Patanaease, VI,
Curitiba 7947, pâg. 752). EntÍe os Chamakoko, só os aaciões podem comer a came dêsse
paquideme; <iizem que os moços ficariam imediatamente velhos e débeis se a cooessem (cf.
Heibett Baldus; Indinetstudien irt nard'r)stlichen Chaco, Leipzig 1931, pâC. 95). Os Tau'
lipárg, Makuxí e Yekuaná consideram a came da aata como "pesada" e produtora de abcessos,
devendo sua ia{luência maléfica ser combatida com meios mágicos (Theodor Keh-Griin'berg:
Yom Rotoima zum Orinoco, III, Stuttgart 1923, pâ9. 3?4). Na região do AÍâguais, ceÍtos §er'
tanejos chmam essa - caÍ!ê de "forte" .

39

já, p. ex.,_não comem a_ anta(a3) .- Matam,principalmente os animais abundan-
tes em tôdas as matas da beira do rio, i. é, os macacos, porcos do mato e pe-
quenos roedores, como agutis e pacas, bem como os pequenos \reados cam-
peiros. Nos lagos e nos pantanais é muito frequente o pato do mato (Anas-
moschas), que lhes fornece excelente comida.

Lavoura. Não nos foi pcssíve1 visitar as roças, porque ficam longe das
aldeias. A julgar pela abundância de alimentos vegetais entre os Xambioá,
a lavoura parece ocupar um nível relativamente elevado. Os "selvagens"
avantajam-se em muito, neste particu]ar, aos seus vizinhos civilizados. Os
primitivos utensíiios agrícolas tene sido substituidos, ein tôda parte, pelos
de ferro.

A mais importante planta de cultura é a mandioca. Ao lado da mandio-
ca brava, venenosa, mas rica em substâncias alimentícias, planta-se a mandioca
mansa (aipim), que embore menos nutritiva, pode ser aproveitada diretamen-
te. A essa cultua presta-se sobretudo o terreno sêco das margens elevadas,
prêviamente desmoitado.

Em segundo lugar c!.rmpre mencioüu o milho, de pouca irnpor-
tância pera ; consumo" direto, àas uiilizado principalmente parà a fabricaçãtl
de bebidas fermentadas.

No terleno baixo das lnargens do rio medÍa a cana de açucar. Na estía-
gem observam-se em tôda parte, enterradas nas praias, as mudas para a estaçáo
ieguinte. Não se empregam instalações especiais para a extração do caldo.

Flavia entre os Xambioá duas espécies de legumes: um pequeno feijão
pardo (Dolichos chinensis) e ervilhas trazidas do Pará (komonara)(aa).

Cuitivam-se em grande escala várias espécies de cará, de excclente oua-
lidade. Predomina eitre clas o enorme pé d'anta (Cara brasiliensis), ovóide
e caracterizado por um corte branco, e outro menor> quase roxo.

As plantas alimentícias silvestres e os diferentes frutos encontrados nas

matas marginais do rio e nos arbustos do campo proPorcionam ums ?8rad4-
vel variaçã-*o alimentar. Contam-se, ern primeiro lu-gar, os frutos cie pal-
meilas, cotlto os bagos do oaguaçú, os frutos do buriti (Maur{tia vinifera) ern

forma de pinha e vãrias espéõies- de cocos miúdos: a1ém disso, o caiueiro sil-

Nota de }Í.

Nota de !I -

(44) ApaÍeatemente coruptela de têmo tupi .

-1



vestre, a jaboticaba, a pitanga, o oleaginoso piqúá (Caryocar brasiliensis),
diversas bromeliáceas e, finalmente, o mais belo fruto dos campos, a man-
qaba (Hancornia speciosa). Esta úitima, no entanto, encontra-se aí muito
ãrais raramente do-que nas aldeias do Xingu, onde se cultiva a mangabeira,
o que não se parece-dar nas do Araguaia.

É curioso o fato de os índios do Araguaia não cultivarem a laranja, ern-
bora a apreciem muitíssimo. Ainda mais, porque a laranjeira aí medra ex-
celentemênte. Não raro empreendem üagens de várias semanas às povoa-

ções brasileiras, afirn de adqúirem laranjas-por meio de troca. Um doi prin-
cipais alvos dessas expedições é o ponto da missão e do posto militar de Xam-
bioás, hoie abandonaàor; 

"o"rr" lular, que fica um po,rôo acima da corredei-
ra de S. Miguei, existem ainda nurnerosas laranjeiras. Também o cacau era
outrora trazido de lá.

Mencionemos ainda o mel das inúmeras espécies de abelhas silvestres.
A coleta dêste produto náo apresenta dificuldãdes, de vez que nenhuma
dessas abelhas po'ssui ferráo. i ""t, 

preta, conservada em fornü de glandes
discos da grossura duma polegada, tem a sua serventia na indústria indígena
como matéria colante.

A única substância estimulante usada pelos Karuiâ é o tabaco (koti). É
uma Nicotiana, mas náo a N. tabacum; trata-se de uma qualidade mais fraca.
As folhas sêcas, que se guardam em grandes bolsas retangulares, trançadas de
folhas de palmeirãs (verádiante), sáo úituradas, entre as rnãos, antes do uso. O
cachimbo larikoko) é o pericapo do fruto do jeqútibá (Hymenaea sp.), limado
externamente. Um exemplar da coleção é talhado de madeira, em forma na-
tural (fig. 4 e prancha I, 1).

Preparação dos alimentos. Logo em frente à entrada da casa
fica o lugar da fogueira, cercado de baixas armações de varas, onde
a massa éspremida da mandioca é exposta para secar. Sôbre o fogo
veem-se grãndes potes de barro, descansando em pedras ou suportes
de argila-. Espalhados pelo cháo, em tôrno, há restos de comida.
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de argila. Espaihados pelo cháo, em tôrno, há restos de comida.
Nessei amontoãdos de lixo criam-se umas moscas importun-as, de

paragem. Trata-se da chamada mosca da,---'
As mulheres, entregues incansàvelmente, o dia todo, a suas ocuÂs mulheres, entregues incansàvelmente, o dia todo, a suas ocupações, bus-

cam as frutas do campo e a lenha, preparam a mandioca, socam o milho, que-
bram os frutos de palmeira e vigiam com cuidado todos os processos eulinários,
em que dona de casa indígena, a despeito de material tão simples, desenvolve
uma variedade relativamente grande.

O fogo conünúa a ser produzido sempre pelo método primitivo dos bas-
tões ignígenos (hàüi) Sáo duas varinhas. A mais grossa, da madeira do uru-
cueiro] õfixada ao solo, depois de se lhe ter aplicído, perto de uma das ex-
tremidades, um pegueno sulco raso com um corte lateral profundo. À segun-
da varinha, mais fina e de taquara, que se segura entre as duas mãos, e cuja
ponta se aplica nesse sulco, imprime-se sob forte pressão, um moümento ro-
tativo, até se formar uma cavidade da qual escorre, lateralmente pelo corte, o
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pó incandescente, que então é recolhido. o processo é, pois, idêntico ao
que Ip'I-hurn (op. c_ii, pág 258.) descreve e iluíha. Da me'sma forma como
no método empregadono método.emptegado pelos warrau, tambérn aqui não se precisa de moinha
especial. 

. 
A_própria lenha triturada já, a fornecel para aviür a chama. acen_Para avivrar a chama, acen-

dem-se pínulãs iêcas de folha de palmeira, b"rurúa, à" 
-r"rlrra 

vermelha
(tamararu), semelhante ao lacre.

- 
É óbvio que.os Karaiá procuram cons-ervar o fogo o mais que podem.

l-ornam a produzi-lo só em caso de necessidade. Nas iongas viageirs dà 
"a"oulevam sempre pedaços de lenha incandescentes colocados"sôbreãreia.

- 
A.Sarnq e o,s peixes ou são assados ao espêto, até ficarem bem tostados,

ou então colocados sôbre brasa, até que a supêrfície, ou a pele. esteiam inlei-
ramente carbonizados.' As partes impiegnadas' de cinza, 

"*'"o*binudil;;;suco retido, tornam, de certo modo ^disfensável 
o uso do sal. Ao uso do sal

europeu se estão acostumando sômente õs Karajahi. como equivalente, servem
os chamados barreiros, terras salíferas encontrâdas nos ""*ior, bem'como a
cinza de várias madeiras. os peixes às vezes tarnbém sáo àozidos.

_-, Ergig"r,de milho,.raizes de 1ipim, batata-doce e os frutos de argumas par-
meiras igualmente se tostam ao fogo.

_ __A 
prepqação da mandioca é muito mais rudimentar do que entre as hibos

do Xingu e do Amazonas. As raizes, em qxe se_fazem cortô profundos, colo-
cam-se, durante alguns dias 'la água para eieito de maceração4 são entáo des-
cascaoas com tacas ou conchas cortantes, e raladas com o rala (arana). oue
consiste numa tabuinha biconvexa de uns B cm de espessura e proviàa, ;;';Éi",
de algumas carreiras de curtos espinhos de buriü (ir";;h; ÍirI, a;.

Para extrair completamente o sumo venenoso, que Da maior parte já se eli-
mina com a maceração, espremem a massa co* 

"r- 
mãos e, às iezes,'também

com auxíIio de pedras. Depois da peneiração, feita com características cestinhas
elásticas, trançadas 4e- cipó (uâriri, ver adiante), a massa é lavada, e exposta
ao,sol ?ara secar. Pela- 3ecagem, em vasos 

"hátor 
de barro, "b6;-r; ã;tã;a -tarinha d-água", conhecida também em todo o Amazonas. Em conse-

quência da fermentaçáo produzida pela maceração, esta farinha tem um
s-abor Ugeiramente azedo, mas é muito mais durável do q.r" a .,farinha 

sêca,,
do comércio, que é preparada.com.a raiz fresca. Esta mâneira de preparação
1ã-g qarecg, poIéT, ser õ método primitivo dêsses índios. NÍais frequêntêmente,
a massa, depois de sêca (puva, beeto), é enxaguada várias ,"r"r ã assada em
torma de grandes,pães, segundo o antigo costüme tribal. Além disso, Íazem-

;:,ff J":1':Í$,ffX"j: t:,lj:n"'-oa, 
pequenos beijus (ibrâteko) igualmente

Em comlinação com o milho, a farinha de mandioca é usada também,
po-r- êsses índios, para a preparação de sua bebida predileta, o uiero. No
caldo de mandioca fervente derrama-se milho socadô, e em seguida mexe-se
bastante. Depois de bem amolecido o milho, deixa-se esfriar a mistura.
Depois disso, as mulheres mastigam a borra,-à maneira genuinamente indí-
gena. No espaço de vários dias, o coniunto enha em ferãrentacão. oriEinan-
do-se uma bebida ácida, de aspecto semelhante à da sopa de avLia, e à'qual
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se iunta às vezes ainda mel diluido em água, ou caldo de cana. Torna-se,
assim, ligeiramente embriagante'

Os utensílios culinários, embora simples, iá são um pouco mais perfeitos
do que, p. €x., entre as üibos do Xngu. Além de vasilhâmes de barro, cuias
e coincha] de Anodonia e Hyria avicularis usadas como colheres, encontram-
se já colheres pràpriamente áitas, de madeira ou argila (v. figs. 5 e 14).

Requer a etiqueta que cada qual coma por si, de costas para os companhei-
ros(as). 

-Quem náo a óbserva é alvo da zombaria dos outros.

Instrumentos e Utensíiios. Indústria e Habilidade Artística

lá náo é possível conseguir uma idéia perfeitamente 
_ 
clara da aüvidade

induítrial dos karajá, porquãnto os instrum&rtcs importados tem substituido
cada vez mais os primitivos.

Não há informações precisas sôbre a forma e o material de seus. antigos ma-
chados de pedra. Todavia, entre os petroglifos da Ilha dos N'Iartírios, que se

devem atriÊuir sern dúvida aos antigos Karajá, observam-se representações de
figuras hu,"nanas com machados de pedra nas mãos (ver adiante). Nota-se
a-mesrna forma num machado de pedra existente no Museu do Trocadero
de Paris e de origem desconhecidal o cabo. é circundado pela obra de tran-

çaclo característici do trabalho karajá, isto é, com desenhos em zigte-zagte e

em cruz. É possível que a peça provenha da expedição de Castelnau.

Hoje em dia, os instrumentos primitivos limitam-se aos que a própria
naturezá fornece em condições corresPondentes ao fim para- o qual são em-
pregados: raspadeiras de concha; initrumentos em fórn-la d-e escopro, de

ãerries de roedores; pedras chatas para bater o tecido de imbira; a língua
óssea, áspera, do pirârucu, utilízada como grosa, etc.

Apesar da múltipla aplicação de recursos estranhos, a indrhstria dêsse
povo ôonservou em ddo d seu carater tribal. A indústria dos Iiaraiá feliz-
-mente não sofreu ainda a decadência que se verifica quase sempre em con-
sequêucia da importação de produtos euroPeus.- Os seus trabalhos se carac-

terlzam ainda péla serventia, pela beleza da forma e pelo acabamento es-

merado.

A fahricação de canoas ocupa um nível bastante elevado, embora seja
relativamente simples a maneira dã confecção. As canoas (aungo) são embar'
caçóes compridas- e estreitas, de uma só árvore, com as partes dianteira e

transeira uniformemente estiradas e cortadas um pouco obliquamente nas

pontas. Uma vez que no rio há muitos lugares rasos, esta forma é a mais ade-

{45) Krause (o. c., pág. 257) oão confirma esta obsewação muito citada qa literatuÍâ etnotógicâ e,
aliás, repetida p-or-Gustav von Koenigswald ("Die Carajá-Indiaer", G/obus, XCIV, Brauschweig
lg08, pâg. 2i3) . Eu nuca vi semethante âtitude oas inúmeras oportmidades em que pÍe-
senciei 

-a iomida de famíüas karajá e jamsis falei com um conhecedor dêstes íadios que a tmha
nótado ' Nota de ,,. B.
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q3ada, pois assim é mais facil desencalhar a canoa e levá-la à praia (pran-
cha IV, 2).

O material é um tronco, bastante reto_, de ipeuba (Tecoma sp.) ou jabotá
(Hyrnenaea sp.). Como a parte inferior da árvãre fornece a prda da embar-
cação, e a superior a popa, as canoas têm geralmente_ aquela irm p,ouco maiscaç4(), e a §uperror a popa, as canoas [eur geralmente aquera um pouoo Ínar.
larga do que esta. Excava-se o tronco com o machaiio e com-auxíIio do
fogó. V_isto não se a_mpliar por processos especiais a boca da embarcação,
como o descreve Im Thurn (op. cjt., pág. 293), o diámetro primitivo do tronco
determina também o da canoa, de modo que esta. em seial desoronorcional-determina também o da canoa, de o que esta, em geral desproporcional-

:omprimento. vira com facilidade. Âsmente estreita em comparação com o comprimento, vira com
canoas são alisadas por?entro e por fora cõm grande esmero. Em seu inte-
rior não há bancos nem oufuos assentos. Colocam-se nelas, porém, algumas
séries de varas transversais, que, firmadas a algumas polegádas acima do
fundo, protegem a carga contra a âgua que posú entral. í

É excelente o acabamento dos remos_(nahere, pranchaVlll, 1-3). Medem
de I 1/3 a L l/2 m de comprimento, sendo que a metade cabe à haste, pro-
vida de um punho transversal. A oá é reta. em forma de folha- tem umalar-vida de um punho transversáI. A pá é reta, em forma de folha, tem uma-lar-vroa Cle um punno üansversal. 

^ 
pa e reta, em torma de tolha, tem uma lar-

gura de 15-20 cm, e termina em ponta lanceolada, que se destaca do corpo
da pá. Os remos mais elegantes são pintados de prêto. Á parte central ãa
pá, correspo_ndente a l/3 de seu comprimento, é coberta duú desenho preto,
composto de linhas em zingue-zague e pontos, sôbre fundo branco (v.
adiante).

As armas dos Karajá, sem exceçáo aJgurya, continuam sendo as primitivas.
Os arcos (xu-ahete\ variam de tamanho de acôrdo com a idade e as fôrcasOs arcos (xuahete) variam de tamanho com a idade e as fôrcas

do dono. O mais comprido da coleção mede 220 cm, o menor, infantil, 70 cm.
S_ão feüos, em_parte, clo páu da palrneira brejauba (dstrocaryum sp.) ou do
chamado pau-d'arco (Tecoma sp.). O lado anterior é geralúente üm pouco
achatado, enquanto as extremidades se afinam, terminando em ponta aculei-
forme, destacada (prancha VI, l-).

I

Na corda (mahuga) e na maneira de sua fixação notam-se várias particula-
ridades observadas tambêm, de forma semelhante, nas tribos da Guiana. Os
materiais empregados são imbira (ilÍaluaceae sp.), a fibra da folha duma bro-
nrélia (Caraguata) ou então a fibra da folha da palmeira pati (Sgagrus bo-
trgophora). O comprimento cla corda torcida dessas fibras ultrapassa seis
a oito vezes a do arco. Começando com a espessura apropriada numa das
pontas, ela se vai adelgaçando cada vez mais, até terminar na outra em forma
de barbante fino. A extremidade grossa passa em tôrno da ponta superior do
arco, de onde vai diretamente à inferior, para subir novamente, no lado ante-
rior do arco, até o centro, mais ou menos. di torna a descer, pâra ser envol-
vida, com a extremidade fina, em tôrno da parte inferior do arco, de onde
pende a ponta, em forma de barbante, ornada de uma borla de plumas.

Para que a extremidade da corda enrolada na parte inferior do arco não
se desloque para cima, ela é circundada, no ponto da dobradura, com uma
camada de palha de milho segura por fios pretos de algodão. Uma atadura
de algodão, semelhante àquela, porém mais sôlta, prende à madeira a parte
da corda que corre pela face externa do arco. Dessa maneira evita-se uma
tensão demasiado forte da corda. Caso rebente a ponta superior desta,
pode-se substitui-la fàcilmente, desenrolando a inferior. Na sxtremidade fina
e- dificil haver ruptura, por eausa da tenção em sentido contrário, que ai se
observa.
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É muito variada a forma das flechas (uehe). A haste da flecha compõe-se
de duas partes; a inferior,_que é de taquara e em que está inserta a outia, de
madeira. Nesta ou é fixadá u-m1-po_nte'ya especial,'ou então "l" À"r*u,;ó;
tada de qualquer modo e trabalhãda de foina conveniente, serve como tal.

Em regra, a .ha.ste de.taquara ocupa z/B e a parte de madeira 1/s do
comprimento total da flecha.

A emplumação da extremidade inferior da taquara é sempre fixada de
f-":r:iru tal que," polt? superior d.a1 penas, torcidã em tôrno ie si -Ãr"u,trque no plano do entalho. O canhão da pena descreve _L/g a L/4 de grro
em tôrno da haste da flecha. Nas flechas peiadas, principalrnente quando íru_
nidas de larga ponteira de taquara, nota-sô g"ruhàt" 

-"'*, 
iá.çao mais acen-

flraoa clas plumas.
Pela torcedura do canhão da pena, as barbas externas ficam dirisidas

muito para f-ora. Podam-se as bar6as internas para melho, ," 
"d"pi*uã-àhaste da flecha.

Em muitas flechas, a parte inferior, em que se encontra o entalho e a
emplumação,. constitui umâ peça em separadô, inserta na haste de taqua-.1 . É 

ryrgvfvel_ 
que nesses. ôxemplares tànha rachado a primitiu" fãrt" ã"-

rante a fabricação ou quando se armava o arco, sendo enião substituida por
essa peça suplementar

, Ar plumas são presas com auxílio de cordéis pretos de algodão, no meio
dos quais se observ-am em geral pequenas penas db adôrno. veimelhas e ama-
relas. As partes inferiores são presas por afaduras de imbé (philodendron sp.).
A parte emplumada da haste de taquãra ostenta muitas vezes listas transJú
sais pintadas com verniz vermelho (tamararu).

Os seguintes tipos de flechas estão representados na coleção:
_1.- Fle-chas d-e guerra, tendo como ponteira o ferrão caudal da aruaia, ernedindo 150 a 180 c-m de -comprimentõ; 2/3 dêste total ôáÀ"- à haste 'de

!aou3rg. o aguilhão, de g a I cm, e provido, de um e outro taaó, ae i",i-."ããfarpinhas, é fixado na haste de maàeira cóm barbante e ceia, 'de tài -a;;*;
que a parte inferior se salienta como farpa comprida. A haÁte de madeira
apresellla _traços, Iinhas sinuosas e pontos pintados em vermelho (prÃ:cha VI, 8).

- 2- Flechas de gue_rra, com ponteira de taquara, talhada em forma defaca; a_ f-oqmg é_ parecida com â das frechas d-e origeá ú;;;;;. Do compri-mento total de 140-160 cm apenâs 1,/3 cabe à haste--de taquara. Na extremi-dade superior da hasto de madeira, de B/4 cm de s"or.""r,-;ieita-ao-páu-ãlpalrrleira jerivá bem aplainado, esÍá presa, cn- ru-*ílio àã ãtrao"rJ d"-l;ú;a^lasca-de taquara em fo-rma_jla facíque'mede 30;1b;;-á; 
"o*priaó 

poi10 a 30 de largo (prancha VI, 9).
Num exemplar dêsse tip-o, a curta haste -de taquara ostenta, como enfeite,uma obra de trançado de desenho quadriculado simples. ':
3. Flechas de caça, com ponteiras de osso (de anta ou veado); quanto

ao-mais, _no comprimento e no feitio, são anáIogas às do n.'1; nelaá'tamlEma haste do madeira ostenta pintura vermelha.
4- Flechas de caça,- com ponleira de osso de ave. lÍaste de taquara2,/3, haste_-de pau de páImeira'l/B d.o comprimento 

-tãiar 
áã roo a 170 cm(prancha VI, 4).

44
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5. Flechas de pesca, cuja extremidade de pau de palmeira serve ao
mesmo tempo como ponteira; 150 a 165 cm de comprimento.

em baixo, terminando em ponta da (prancha VI,11.12).

6. Fleehas de caça, com ponteira de pau de palmeira, talhada em forma
faca, que correspondo a 1,/3 do comprimento total de 160 cm (prancha
2 e 3).
7. Flechas, com haste simples de taquara, tendo, em vez de ponteira,

uma peça de pau e servindo parâ â caça de pequenos mamiferos que se-queiram
pegar vivos. -comprimento: 123 a 137 cm. Em tôrno da parte Correspôndente
à haste, emplumada, core urna tira preta em espiral, à 

-guisa de ornamonto
(prancha VI, 5).
- 6. Há três tipos de flechas para crianças. As mais simples são formadas
da nervura central da fôIha da palmeira oaguaçu, de g0 a 95 cm de compri-
mento, rachada, e guarnecida de um lastro de cera. Outras medqm 140-cm
de. comprido, _consistindo em hastezinhas de taquara apontadas. É mais aper-
Íqiçoado, finalme,lte, o tipo das que levam ponteiras ãgudas de madeira,. lne-(llndo, ao todo, 150 cm de comprimento.

, Na 
- 
luta .corpo-a-corpo ou a pequena distância usam-se maças (hate) e

lanças (tonanr.
Das primeiras encontram-se duas folmas.
1. Macas chatas com forma de oâ. E1. Maças com forma de pá. Entre os Karajahi foi alquirido

um punho ligeiramenteum exemplq, {" confecção muito grúseira, tendo
curvo e pá de forma oval.

Do sr. Dr. Leite Morais, de São Paulo, obtive duas peças excelentes
dêsse tipo.

A ,-orçg de guerra do chefe Ambura (aldeia rv dos xambioá) é um produto
excepcionalmente belo da manufatura indigena de armas. À{ede 165 cln. de
comprimento e o seu material é dura madeira de tecoma. o punho, de cuja
maçã -pendem duas borlas Dretas enfeitadas com casas de carácol, tôm conio
revestimento um trançado de confecção muito delicada e padrãó losângico.A lâmina, em forma de prisma q-uadialgular, s com arestas 

"grârr, 
átarãã:ü

em baixo, terminando em Donta lanceolada (orancha VI^ 11_1à)_
De forma semelhante, mas_de tamanho muito menor (comprimento: 121,5

cm.), e a maça de pau de palmeira do chefe Xambioá fioco-(aldeia I). Apau de palmeira do chefe Xambioá Roco (aldeia I) . Â
Iâmina é de córte tránsversal-eliptico. o desenho aa oÉra ae tiànç"ao é'maii
simples.
- Em ambos os exemplaras, o trançado é preso, na parte inferior, por meio
duma atadura de algodão Iarga, vermelha eiermínada em borlas.

?. Maças roliças de comprimento variável (entre g5 e 187 cm.).
_ São cacêtes, mais grossos e-m uma das pontas; esta termina em uma

saliência po.u:o acentuadã. Também neste üpô a extoemidade do punho tem
uma proeminência à maneira de maçã.

A superfície é lisa ou então é ainda mais comum 
- 

providarrvrv_ v il- ,y" !çuL4v 
_ uurLru ç alllua llrar§ culllum _ provrqa

de estriamento longitudinal, que estende_ ora por todo o comprime'nto da
anna, ora pela parte inferior sõmente. No exeriplar mais bonito^, há, de um
e ouho lado, uma faixa lisa, de 1 centímetro dá largura, que interrompe oe ouUO lacto, uma talxa lisa, cle I centimetro de largura, que interrompe
e_striamento; nessas faixas veem-se pequenas covas, leparaãas por espa(Por esPaços
da largura de um dedo (prancha Vl, fS).

Do armamento de gueffa fazem parte,
de 2 a 2 1/2 metroi de comprime-nto,

finalmente, as lanças de choque,
e enfeitadas de plumas (pr-m-
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cha VI, 10). A haste é de pau de palmeila; a ponteira, medindo entre 15 e

,il""tí*"[os de comprimerito, é feita de fêmur^de onça ou de cervo; abairo

ão oonto de inserÇão êstão fixadas, com auxílio de ataduras de algodão, duas

Uãriu, de penas, que pendem muito para baixo. Nas lanças maiores, todo o

t*õ-rõ";ior á"'h"rie é revestido ãe obra de h-ançado com desenhos em

;1}í"-;":g;(ornamento de cobra). -Pequenas 
aneis de plurnas verrnelhas orlam

o"revestíImento em cima e em baixo.

Tábuas de arremêsso para flechas (kaobi) . Depois de termos encontrado

ainda em uso, entre as iribos xinguanas dos Kamaiul'á, dos Arretô e dos

Trumai, êsse ínshumento hoie quaõ extinto na América do Sul, fiquei sur
preendido ao depará-lo no Aragüaia em forma inteiramente idêntica. Àpenas

ã-À*"""çao é uri pouco mais §rosseira. - 
A parte_ em forma de vara, em que

ãriíl"rãrto o gurràho de osso,"é de confecçãio roliça no terço superior, e he-

xaédrica na extensão restante.

Dos três exemplares estudados, o maior mede, ao todo, 72,5 centírnetros

a" 
"oÀprú"nto; 

d]êstes cabem ao punho 14,5 centírnetros (prancha VI,6).
Âlém di'sso, há uma tátrua de arremêsso de 38,5 centímetros de comprimento,

para uso infantil .

As flechas de arremêsso (kaura) são pedaços de cana de ubá (Gynerium

saccharoides), entre 150 e 180 centímetros, em qtte estáo insertos cilindros ter-

ãi"rir, a" íZ u ZO centímetros de comprimenio, feitos de pau de palmeira

e revestidos de espêssa camada de cera. Essas flecha§,, por conseguinte,

não oodem rnais sãr consideradas senão como utensílios de esporte. l{ão -
ãfrtul"t", urna lenda adiante reproduzida prova que a tradição ainda as co'

nhece como armas (Pranchas VI, 7).

cerâmica - 
A arte da cerâmica, exerci€la exclusivarnente peias mulhe-

res, náo alcançou notável grau de desenvolvirnento. Embora a técnica deixe

poá"o a desejàr, as for*ai sáo contudo bastante simples. Ao contrário do

[r" ," obserrla nas tribos do Xingu, não se exprime-nelas nenhur-n irnpulso

irústico para a reprodução de obfet_os"da natureza, figuras de animais, ete.

Tudo se iubordinJmais ao critério da utilidade.

Como em quase tôda a América do Sul, as vasilhas são feiias sem em-

orêSo de roda; ãm cima duma camada redonda e chata, que serve de base,

ãotí"r*-t" um sôbre o outro rolos de argila de forma circular ou espiral'

Para dar finalmente ao vaso a forma e a espessura desejadas, igualam 
-as

paredes com a mão humedecida e alisam-nas, sem interrupçáo, com auxílio

ãe pedaços de osso e conchas.

segundo couto de Magalháes (ArquÍvos do N{useu Nacional, Rio, vI,
pâg. :7"7), misturam â argila tom cinza de determinadas trepadeiras cujo con-

ieúdo em silício a torna mais resistente.

Informa o mesmo observador que o cozimento dos vasos é feito segun-

do um processo curioso após ligeirã secagem ao sol. Num _cupim produz-

se lateràlmente uma cavidade, (ue se aquece em seguida. Nela se eolocÍl
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a vasilha, e em baixo faz-se outro buraco, que comunica com
no qual se mantém aceso um fogo. Uma terceira abertura,
duas, serve de chaminé(a6).

{t

o primeiro, e
acima dessas

Fig. 5
Tipos de vasilhas de barro (l/6).

Nossa coleçâo abrange os mais importantes tipos de vasilhas aí observa-
dos, embora não sejam os maiores (fig. 5) .

1. A forrna mais comum consiste em dois cones truncados cujas bases
se tocam. Usam-se dois padrões, um de feitio alto e abertura estreita, e outro,
baixo, de abertura larga.

2. Tijelas de abertura bem larga e forma fundamental sernelhante em-
pregam-se como panelas.

3. Pratos rasos e redondos, irnitando talvez Íormas européias.

(46) I(rause (o. c,, pág. 283 e fig. 131), mostraado o cozimento de pmela de baro na Íogueira
comum, infoma que eú parte alguma viu, dutante a estiâgem, o uso do cupim para tsl fis.
Asisti várias vezes ao cozimento de vasos de baffo, mas Duca vi casa de témitâs usada nesse
pÍ@esso. Também Othoa Machado (o. c., pág. 23 ) não meaciona nada disso na sua miaucim
descrição da Íabricacão de cerâmica karajá,

Notâ de II. B.

*.
)



REVTSTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. II

4. Tijelas duplas, baixas e de forrna elíptica, com parede divisória em

sentido longitudinal.
5. Potes cilíndricos com o bordo superior recurvado ou saliente para

os lados.
6. Tijelinhas de três pés (uaÍiui), usadas principalmente pelas crianças;

forma análoga se encontra também no Equador.
7. Colheres de argilha (47).
os vasos são desprovidos de alças; em lugar delas,,passâm-se cordeis de

embiia em tôrno do loJo da vasilha ou atravês do bordo'

Entre as vasilhas é preciso mencionar, além üsso, as cuiâs (iixa, fruto da

Crescenüa cuyete). Estás não.alcançam aqú, nem de longe, o tamanho e a
variedade deiormas como entre as kibos do Xngu. Em compeusaçáo, são

trabalhadas e secâdas com cuidado muito maior, distinguindo-se, outrossim,

por,r*" durabilidade incomparàvelmente maior' São,d1 ?tdi:i:1".^*:q:cidas por fora e por dento, Ievando, como
enfeitel, ornamenfos gravados (figs. 6 e 10).

Cuias pintadas, como as que existem entre
as tribõs do Xngu, náo se enco.ntram aqui.

Em sua forma natural, i. é, sem serem

chasX,LeZ).

Obras de trançado. - Graças à inesgotável abundância em matéria pri-
ma de origem vegetal, "o* qrr-e a natur'eza puiante brindou os aborígenes

selvagens d"as regiõ"es tropicais âa América do Sü1, as obras-de trançado ocupam

o luS;r mais imíortante' no coniunto das manufaturas indígenas. Nessa arte

os K"arajá náo fiàam atrás de nenhu*a outra nação, ma; .oi seus trabalhos se

distinzuâm menos pela beleza do que pelo carâter prático, pelo esmero da

execu!ão e pela müluplicidade de formas.

Para fazer esteirai empregam as folhas das palmeiras oaguaçu e buriti '

Como vimos ahás, as pínulàs dã folha de oaguaçu, entrançadas diagonalmente,
fornecem importante ^material pata a consúução da casa. Também para

cobrir o chãô recorre-se a essas esteiras simples, de fácil confecção, que na

maioria dos casos se fazem no momento em que delas se precisa.

As esteiras pràpriamente ditas, usadas à gqiru- de cama para ,dormir, e

como cobertura àe Ê*r.u""r, sáo feitas da folhi de buriti, formada de pínulas

estreitas. Nas aldeias sempre existe alguma provisão dessas fibras macias,

(4?, Kt* (o. c., pág. 284) não eflcontÍou no Araguaia os tipos aciaa meacionados pb os lúmeror
2 a 5 e 7' Nota de rr' B'
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9^ 1l:"i1-:,: qlelise ficar em pé, por longo tempo, sôbre a areia muito

"'ff11" 
jâ,''',nTf'.P.'r".tf^s,"^:'-:lrj::^á"1, n1'1""Jü"ã'à"# 

'obre- 
uma pe-

ff ":LfiTT."t""""*:r"i:,'"1:k::";N1n!e{";:#;ü;d;;'ã"":ffi "Ifinâ embira preta entrançada formando
cha VIII, 1B).

Para foabalhos de cestearia usam_seusam-se ainda, além da palmeira referida, a

padrão colnplementar (p.à"-

::#d:"*:!1"*P-",i,":r'9"-M""19"[-ür*àà;ôffi;:õul"ãiã§t?"i
::ii.il*"*:*:-:'Tb^Lrl",_:_"T:^'_."_,*'"u;;;;;],"dli'""',"pH:i";,""";'de haste de maranta, 

" "rriãpor*ãt""ü:
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!]adas ,longitudinalmente; essas provisões guardam-se em forma de trançaramarradas em molhos.

Longos feixes naraleros dessas fibras são Jisuqo, com auxilio de fios retor.cidos sue correm transversarmã;í. -à;i;"" 
ooirl*õi;J;';;ii:-_se unido poruma única rrama ininterrupta. Na ãrrã à" ã.tli"i :";;;il:* que a tramavolta para tornar a passâr pero urduÀl io.*"--* iài"I""ii".."rdos, por ondese suspende o trancado. os segmentos oos tios-â"1;;;;'ãiltam uns B cen-timetros uns dos ori"os. rssarãüi"a, u*trao"àinariàilãit""'ào"áveis, maciasc flexiveis, arcancam muitas 

".ããr--àl-unsoes lôm 
-ãà"rià"ào"ir. 

os doisexemplares da corãcâo têm forma ãã rãô,i", e numâ aas à*i"erriaades a rarguramede quase o dôbio a, ãri"rl'- Nà irãià; oe..ài*úã ";.:r.ú:, 
a parte rran_çada tem um comprim-ento de rs6 ô*,'lrqua.nt-o a rargura, de 5g cm, termina

;"Htj:l,rqlrn,r'"1;: dos feixes de fibias.- e rarsura'iluã"ã., cima 185 cm,

7 ' para o transporte de fardos pesados fazem-se enormes cestas-de-cârresar (behara), aue !e obtem por .i-Érã.lnL;;;;;i""àt d'as forhas deoagrraçu. Estas se colocam. paialelamente, Iaaã"a'Iaáàl'ã"-L",ro que entreas nervuras fisue rrma distância de uns ?Í, 
', ?ii;:-"c;;das em diagonar,as pinulas gue assim se encontram eonstituem a parte posterior da cesta, en_quanto as outras, que são .dirigidas pr", to"r, se amarrâm de um e outro Iadopara formarem âs nartes lateúis. 'Á-rr"raás ."ii'áá.à?ri' L, 

"*t""_idadesinferiores dão origem__uo runaã-"à. ;';;üi";t": '"ü.r;;'Iãli;.. 
guarnecidas delongas alças para carregar, podem ,üáíç"..u-m comprimento de B m (48).2. A mesrna nalmeira' fornece à-inlte"rat pr.i--ãi^'t*ir"r_au_"r"".gar re-donrlas (rord). o-aro consiste em ú"--nu"ru"a central, fendida ao meio. oslados e o fundo dunro são ""*riiriià.-p"ü. piriirl,i'fr:;;;;'ü, à maneira de{ecidr' eneruzado (prancha viri 

-iii.'" -
3. De fibras de buriti rar"*-rà borsas..parecidas com rnuch,as e pro-vidas de franias (manri). n*-ràriú""iàrãtíãirIi"ãit..,".ii1"á_se riras pretasde imbe (prancha VIII, 15)4. É curiosa a forma das cestas elásticas de tiras de buriti, com feitio degarrafas e traneado encruzado t-àrir.'-"i\,;, g*,;rr;i# i"'rüirli da coreção, aelasticidade é aumentada p""--;i;'àrima^serie de tiras de buriti suprementa-res' amârradas abaixo. do colo e enodadás entre si acima das tiras do fundo(prancha VIII, g e 11).
5' Para guardar enfeites de prumas 

-e o-bjetos sernelhantes empregam-seos cestos duptos rre pinuras oe orãuàçr, a" rãi.*â ;ii;!;ià;:" consistem emduas metadeJbem iguàis; uma aelài*u" irlrru sôbre ã ;;í* ;;rreira de tampa

t-' 1t"-* utensírio inteirmetrte idêntico, ussdo no congo, veja-re sairásnie Repotts rg7?,Pág' 287' com figura' 
Nota de p. E.



-.:

i. ..

i'r

50 RBVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. tr

(uarabehã). As pÍnulas, que se encobrem reclprocamente pela metade, cestu-
ram-se umas às outras sôbre um aro formado dum sarrafo de pau de palmeira
curvado em forma eliptica. Uma varinha longitudinal dá firmeza ao fundo do
recipiente e e ligada à outra metade por meio dum barbante (prancha YIII, 8).

6. Cestas de suspensâo em forma de canoa (Iala), de folhas de caranda-
zinha. Em exemplares mais ou menos perfeitos, o aro, feito dum pedúnculo
rachado ao meio, é revestido de fibra preta de jangada e guarnecido dum
cordel de suspensão, do mesmo material. O trançado ostenta um-ãesenho
formado de retângulos sucessivos, dentro dos quais âparece um ornamento em
cruz, pintado com tinta-esmal'te vermelha (prancha VIII, 6) .

7. Para guardar tabaco usa-se uma bolsa retangular grande, com alga
formada de uma faixa. Dois pedaços de folha de palmeira são ligados entre
si pela nervura central, que constitui um dos lados compridos da bolsa. As
pinulas são entrançadas e as suas pontas enodadas servem para formar o outro
lado comprido (prancha VIII, 12).

8. São muito delicadas as pequenas bolsas de tabaco feitas de carandazi-
nha e usadas pelos homens. Uma peça única constitui as partes anterior e
posterior, bem como o fundo e a tampa. Para maior refôrço, as partes late-.
rais são costuradas a umâ tira que corre sôbre o fundo da bolsa. Todo o
trabalho e feito como trançado cruzado em sentido horizontal (pran-
cha VIII, 5) .

9. Pequeno cesto de taquara rachada, com fundo quadrático e boce
circular. A obra é um trançado cruzado de três tiras. Dobradas para trás, as
tiras diagonais dão origem, em cada lado, a um desenho obliquo sm forma de
cÍ]o.z, e de côr escurâ. No fundo do cesto tôdas as tiras se encontram em ân-
gulo reto.

10. Como peneiras empregam-se pequenos cestos chatos (utÍrÍri) dc
cipós elásticos, cujas tiras verticais se encontram no fundo do trançado em
forma de quatro grupos que se cruzam em ângulo reto (prancha YIII, 14).

11. Trançado bem semelhante é o de um cesto esférico que serve para
guardar algodão nâo preparado. Âs tiras verticais são de material menos fle-
xivel (prancha VIII, 16).

Indústria textil. Bm essência, a indústria textil dos Karajâ ainda se reduz
a obras de trançado . Para fazer os fios recorre-se em piimeiro lugar às ma-
terias vegetais naturais, çlue são as fibras do buriti e de certas bromeliáceas,
bem como o líber de certas espécies de malváceas (embira e jangada) coahe-
cidas por sua exbaordinária coesão. Para obter fios finos, torcem-se essas
fibras entre as mãos humedecidas ou entre a mão e a coxa. Com êsses fios
torcem-se entáo outros, mais grossos, da maneira descrita por Irn Thurn
(op. cit., pág. 284); é um métodó, aliás, empregado também poi todo sertanejo
brasileiro. Os fios e cordéis obüdos dessa forma usam-se, porém, quase ex-
clusivamente para fazer atilhos, cordas de amarrar e cordas para arcos. Uma
yez ou outra são utilizados também para fabricar, com auxílio de compridas
agulhas de madeira, várias espécies de trançados de malha, como redes de
pesca e redes de carregar ou gorros de tipo singular, que se podem âpertar
com cordões de algodão (v. adiante).

O material de tecelagem mais importante é o algodão. O utensílio em-
pregado na fiação é o fuso manual (âtondâa), em sua forma comum: u:n
discã de osso ou argila cozida, cuio centro é atravessado por uma vara de
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p": dg,palmeira, medindo cêrca de um,pé de comp_rimento, e providq naertremidade inferior, de um botãozinho b'em destaca'dál---À"r".ao.rdo o fusocontra a coxa,imprime.se-lhe um movimento giratório. um--dos tort,ráis ãeargila existentes'na coleção tem forÁa-esfér%a ;--;;r"r;;i;, como enfeite,quaho rostos humanos gravados em tôrno (fig. 7). r -------'

u,Ii1.l,r,r
O tear, ou melhor, o aparelho,de trançT, usado para a confecção das

*:::9^" *:TI(:I é o mais simples pos,í,.et.' 
-ôái ',ãrit"nt", postes demaderra são tincados no solo a uma diítância de 2 a z t/2 m,r* ào outro.os esteios centrais da cobertura da casa podem ;;d ;";, êsse fim. Emredor d_os postes coloca-se o urdume, re# 

"rrrá-rj i. ei "* forma de d.uas

Í3.1 9: j,:r,paraletos. Com auxíÍo d" ,r*, 
"!.,nà' Já*pridu, f;;";_;;

passar os fios da trama, dois a dois, de cima para bãixo, enodárdo_âs ,"L"rri-
lflt:l^,"r_1yT._pri de segmentos do urdume.' Dois fios da trama 

""laçaã:"pi:j:,: tios do urdume. A distância- dagueles é duas vezes a que me_

1111 "l-"",os 
pares de fios do urdume. Nas duas orras a trama é ii*àã" lúmero cle nós.

Para os vários fios- de que se faz o urdume, escolhem-se cord.éis de côresdiferentes e assim se obtem"'redes" listadas d"'p;;;;""rá"n". Na maio-ria dos casos, a côr fundamental é o branco.

, 9 n]esm: ip3r.+o p*g, pglg-,_ igualmente para a confecçáo de tecidosa maneira de tafetá. A "rede" dos Javahé, acima mencionãda, consiste
lum pa:no dêsse tipo. _Na mesma categoiia entram também as faixas resisten-
tes usadas como alça-s de certos cestos, as faixas frontais pretas adornadas comdi§"9r de madrepé1ola. (prancha vII, 7), as faixas ventráis pretas para criarr-
91: jp.1l"ha VII, 3,. 4), b_em como os cintos de dança qrr" fê* colrno enfeite
longas tiras gua_rnecidas de plumas.

Nestes tecidos menores ô uldume é percorrido por um único fio de trama
sem..solução de c-ontinuidade. Não verifiguei se a tua fabricação é feita comauxílo de aparelhos especiais, de tamanÀo menor.

- Pa.ra a-confecção dú puúos e das jarreteiras, na medida em que não sãotançados diretamente nq c.orpo, rr.sâ-se um bloco d" **á"irà, pêr"aó L 
-ãã

forma cônica (kauaru): hoje'em dia, a marha g r"iâ-e"ràiinente com uma
agulha da crochê (dexi-tan), de ferro (prancha VII. g). o---'---

As guarniçõ"s_q_g franias, tanto as^compridas qué pendem sôbre o peito
e a nuca (prancha vII, 2), ôomo as menores lue se i.".rà"n abaixo áo l"ãh;,
(a9) Co_m i€t9 têmo, Ehreareich s reÍere, apaÍenteoeqte,red*de-domir (cf. noss notes 32 e 36)-.

aos cobertores que & parecem @m

Nota de Il. B.
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- 
adôrno bastante

íariedade de adereços multicores que poucas tribos sul-americanasrs poderão
mbinações.concorrer com êles n-o tocante à riqueza dãs formas e ao

- adôrno bastante apreciado pela iuventude - são simples trabalhos de,
enodaçáo. Dois cordéis paralelós e grossos são enlaçados, por meio de laçosenodaçáo. Dois cordéis paralelõs e grossos são enlaçados, por meio de laços
em foima de oito, com uma série de pares de fios de igual comprimento, de
tal forma que as duas extremidades dêste-s fiquem p_enrl_entes para .ba_ixo.

As crialnças usam, em tôrno da nuca, borlâs de ãlgodão prêtas (nohongtâ)'
suspensas em cordéis comprÍdos e resistentes; o tamanho ê a grossura das
bor-las varia conforme a idàde da criança. Àcima delas também se colocam
às vezes as casas coloridas da Castalia dolabella (prancha VII, 5).

Obietos de adôrno. Ao tratar dos enÍeites, cumpre falar primeiro por-
menoriiadamente dos ardornos de plumas, de que existe uma variedade mui-
to grande.

"A alesria das côres que no homem civilizado, como é notório, se vai
perdendo "cada vez mais, Iãva êsses filhos da natureza a utiüzarem a pluma-
lem vivamente colorida das aves de sua terra pa-ra a confecçáo de uma ial

cia de penas apropriadas, os Karajá podem substituir a cada momento :rs'

peças que estepm estragadas.

1. Penas occipitais. Um tufo de plumas de arara ou de penas pretas de
mutum é fixado em tôrno da raiz dos cabelos do occipício, em eujas pontas se.
pre,ndem ainda pequenas penas brancas. Erigindo-se no vento, essas plumas.
õircundam a cabeça do portador à maneira de auréola (v. prancha I, 1).

Pequenos diademas (uarakuretd) usam-se na recepção de estranhos, em'
reuniões etc. Em redor de um aro de madeira fixam-se pequenas plumas de.
arara, vermelhas e amarelas, formando na frente uma roseta, de cujo meio caem
sôbre a testa cordéis de algodão pretos (prancha IX, 6).

3. Na mesma categoria inclui-se uma singular armação com forma de'
cone truncado; e feita de varinhas de taquara revestidas de peninhas verme-'

Ihas e montadas sôbre um aro de madeira.
(prancha IX, 3).

4. Havia um exemplar de uma pe-.
quena armação usáda no vértice da ca-.
beça (fig. 8).

Sôbre uma plaquinha de forma rom-.
boidal, que serve de base, elevam-se dois
grossos canhões de plumas revestidos de
penas, e ostentando dois pares de plumas'
de CassÍcus, snfiados em posição diver-"
gente.

5. Usam-se três tipos de toucas de'
plumas:

a) Às mais simples (tori-tori) con-.
sistem numa obra de trançado de fibra
liberiana, de malhas largas, e com pe-'
nas atadas nos nós. Oeorrem, com o
mesmo feitio, entre as tribos xinguanas"
dos Kamaiurá, Trumai e Suiá, que o§.

,orrer coÍr êles n-o tocante à riquéza dãs formas e ao gôsto das combinações.
É verdade que a fabricação não é sólida. Dispondo de grande abundân-

Fig' 8
Adôrno de oenas-usado no vérdce da

'cabeça (l/4).
, 11
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;ifffr?ii*' 
possivelmente dos Karajá, respectivamente Ârumá, daquela re-

b) As do seg,ndo tipo distinguem-se. por maior soridez e elegância. Abase consiste numâ t-ouca, 
-de mathis estreita-s]'rrã;;l;d"";;'i;""res fibras de pal_meira e feita de modo que se possa 

^p."ia_tn "o_ urn 
"àiAãi-irrorrtol . Nessaobra de marha amarraú-se 

-pe^ninhas ãár""ir, 
"- 

r""iiràr:u"l'irladas, em formarle rosetas, em tôrno de pedàcinhor-a"-iuq.ru"u «p"ãn"nu-ix,'nl.c) Gorros de tecido .firme,- de malhas .estreitas, revestidos externamente depenusem. Não tenho mais nen\um exemprar ãÀrtã iri,ã ,ià-Iàt.çao.6. O enfeite de,danças prôpriamente <Iito (turiia) ã "*a" no occipiciopor meio de um barbante que passa pãia testa (prancha IX, z; ver tambémprancha II,2). A base e umiuport. ãr"-iàr*u d" i";;;à-ü. tonsiste em duascamadas de pequenas nervurâs de forhas aó prrLãi"'" iãâf,""à*r, seguras pormeio de um trançado_ de argodâã ** -ã"r.nho 
n_a própria trama e revestidoduma pintura de arsira bran'ca. pnirã as auas placãi,-;;;;i;r*-"e pequenashastes de tasuara diipostas Ird; ;i;à;,lm fo.ma ,t;;ri";;;"iujo orificio su-perior recebe o canhão das plumas-à;;dô;"r"'fr't*i#á"ialdes salientes dashastes de taquara são cobertàs-ã;;; ?aixa ae penas.

Dêsse aderêço faz-se também um ripo meno_s sórido, no qual uma camadade cera colocada entre as.pracas ruã as'rer"s dos pedaôin[ol-a" taquara, re-cebendo as plumas rre adôinó.- p;;;;"errarem ;""rh;;-;; cera, cada umadelas é costúrada , 
"rnulrrôá'pontir'jr"rl"à madeira.
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.7 . . H? um segundo enfeite para danças, em foi
l:i: TTpIT-11s_íem por isso riã;, ,irio;ó. Àq,;

em. forma de diadema (aheto),
serie ae -ta-õirii.r,inãã'ãâ'rJ 

ôHriTü:": J,ii,,,",'"',;,rf""l_'r::ri;:""#"j,*;"ày:uma vara horizontal. Aproximah-se ãs pontas iníeriãre"-ã^-ir.^"*^ zra n^,r^uma vara horizontar. aproximÀ-m_sã;r;;;r.;;1?i"ii"oTur"ão"lÍüii"l âã"lliu3
ffi",i. -::*.::":"j jj^:!^"r1_ pr"3 o.1. r3gor, afasrando eonsideràvermente as*u_§ 119erio1es ,". ifi,",i'-f#f,""3' ,Xã::1' lti:iiiãTlongas plumas de adôrno ipri""üu IX,'5i.

(5O) Acêrca dos Karajá ..daqueta tegião,,, isto é, do Xingu, veja â aossa note 19.

a prrmeira expedição.ao- XilSu a.dquiriu entre os Juruna um dêsses ador-nos de cabeça, dos Karajá do XiãSu(sr)
8 e g. Quanto ao emprêgo de dois dos adereços ainda não há crareza.Entre os Karajahi adquirimos'ouas ai-ações para a cabeça (tatenera), emforma de etmo, trançadas de ti"rs;;-ürü'ã9 "frf,rii ;"ãH rufos de penasna ponta. os prónrios indios davam-nos 

"omo 
inco*pitãr.""-ôirir- que aindafaltavam penas- na- parte inferior àãrür-"f*or. Um deles, aliás, é revestido deuma camada de penugem (prancha IX, 1).

ora, em outra ardeia encontramos duas guarrições de prumas, uma dasquais talvez seia a peça gue falta nos ãl*or- Compõe_se àe uma série delongas plumas de arara-e. curtas p"rr.-ã"-Crrri"r",1j""ã"rr-. "unt*fo.*u 
de leque,a um cordão srosso de fios_de_aÍgodão. N" p""tã üüiãi-. àilrrao oxterno en-eontra-se ainda uma camada ae"re"ãiii*""t-.i a" pàirrã'aã"papagaio azuis ererdes. Para que as penas de cassiãusienham- artura iguar ã das plumas dearara, cada uma deras é_costurada a uma -varinhÀ aãtdilri"rrãento correspon-

-d:'lg, a.pRre satiente da ;a;úh; ê i"àrrlãi;;""is;ãã;i 
"* sua pontase encontra um pegueno- tufo de penas. -uar 

-pã"ur'áã*ã"à'", 
que tenhameomprimento suficiente falta esta pôça. Delás-ie -"à"iãrà" 

sãrfiente uma partedas barbas num trecho "* qú"i"ãr'ritaJr_oi-t"",ue*""o'iririío 
"o* argodão.Pelo meio de tôda ,-guarniçáo ó";;-;; ra"ra.rie.* Ã;il;à"-se as pontas.dêste barbante e as d;-;;aã;s"ãrrã ã* qr. e.tau prárir-iãà", as penas, o

Nota de H. B.

Nota de II. B.

(5f) Cf. a aota mterior.
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Os braceletes de festa (deotanâ), que se usam na parte superior do braço,Os braceletes de festa (deotana), que se usam na Parte sup

oo .ao fàitos de pele de onça ou de gãto do mato, e guarnecidos de

leque pocle ser dobrado em forma «le manto e assim se adapta perfeitamentc
aos elmos (prancha lX, 7).

o segundo exemplar, de construção bern sernelhante, não pode ser fechado
inteiramàite. Possuf .rrt fu"*s cxterina e interna uma dupla camada de penas

ãã-rãvesti*ento, o que revela a intenção de fazer aparecer os dois lados; não
À;t;.; p"orar"í, quà tenha servido como capa de elm-o. ou é amarrado trans-
,ãi""tá"'"tu sôbíe ã cabeça, ou constitui uma guarnição para os tufos de penas

;;;pii;il -ã"óio"uAãr atiira, sob n.o 1. UÃa terceira possibilidade é a de
que ambos esses leques de plumas tenham sido usados sôbre a nuca, suspep-
sbs de maneira semãlhante à dot mantos de plumas encontradiços na Guiana.
Éssa suposição seria contrariada apenâs peló tamanho- re(uzido do decote.
Uma soiuçãó ,l",firitira, depende, entretanto, de novas investigações'

Os enfeites agriculares comuns, i. é, as taquarinhas para as orelhas, sáo

substituidas no ornato festivo por delicadas rosôtas de penas (tohoruâ) (prau-

cha IX, 10). Consistem em áis"ot formados.de peninhas vermelhas e ama-

iel"r dÉ diíposição concêntrica, montados em hastôs de taquara, e ostentando

oo *"io ,rràa chapirrha de madrepérola corn uma cruz preta ou um dente

de roedor (ver prancha III, 1).

oo .ao friio, ã" p"f" ã" À"ç" ou de-gàto do mato, e g:uarneciãos de Penas de

puprg"it ou de àarça (prancha IX, 9), ou então se reduzem a borlas de penas

irrJpJrrt"t a cordéis de algodão.

os braceletes de ossos de aves fixados lado a lado, paralelamente, não

existem na mlnha coleçáo. Também não os vi em uso entre os índios, mas

nârece Oue outrora eraà mais comuns. Tanto as coleções particulares do Dr'

Iãfi""ftflr"fr " 
a" Sertório, em Sáo Paulo, como o Museu Nacional do Rio cle

Janeiro possuem-nos em grande número(s2)'

os adereços de dança incluem também as cintas (uâtakana) formadas de

tort" úr"çuào de algoda"o de listas pretas e brancas e 
-providas 

de pingentes

ã" p"rrur, Lrn cuias fontas frequentemente se veem aindà guizos de cascas de

ft i""tlu.' Algumas'cintas sád feitas inteiramente dêsses guizos (pran-

cha X, B-10). 1
Em redor 

''dos 
joelhos e dos tornozelos o dançador usa atadura§ & que

urtao ,"tpl"tos algirrs cordéis; na ponta dêstes t" '""* g"Í-": : {::^j"
pauzinh? horizontal -muri"m-ros 

separados : àt-'u1:t sáo revesti-
pena§; um PauzlnllíJ Ilullzurrlalilu4ulçru-rND owyarcuv' " - '"
àos duma lrorru camada de plurninhas brancàs (prancha X' 4)'

Os colares não se encontram mais em sua forma origiual-. De há muito,

as contas primitivas, de dentes de anímais e pedras perÍuradas, chapinhas,de

concha e outros rnateriais tiveram de ceder o seu lugãr às miçangas de vidro'

ã"" .ao importadas em quantidade. O que mais se aprecia sáo as miçangm

il;;;; " 
p-r"to, dos "ro'sários" baratos difundidos ern- todo o território goia'

(s2|oMreuPaulista,quetevêcomopoüto.dêpaÍtidaacoleçãoconhecidapeloaomede..Museu
í"ti;;;t "a" ú"1"i t'raceletes dess espécie' 

Nota dc H. B,



no; todayia os índios tornam a ensartar as contas de maneira correspondente
ao sôsto tribal. Tôda uma série de cordéis curtos é colocada em tôrno do pes-

.:oçã a" forma bem justa (ver prancha II, 2; III, t). Dos inferiores pende uma
porçáo de correntinhas, em cujas pcntas se veem pequenas cascas cle trutos
õu tufos de penas.

Os pentes (teho), que são os únicos utensílios de toilette, embora muito
usados, ?abricam-se em^tamanhos muito diferentes. O exemplar- maior da

colecáo tem 18 cm de largura e 17 de comprimento. Mas há também peças

àrre 
"*"de* o dôbro. Uáa série convergente de lascas pontudas de pau de

óalmeiras -ou de taquâra são ligadas por meio de dois pares de paus_ transver-
iais paralelos. A frxaçáo é feita coú um trançado de fios de álgodáo pretos
e bra^ncos, com diferentes desenhos de tra-
ma, que ocupa a írea entre as bárras trans'
versais. Das duas pontas superiores pen-
dem às vezes peqüenas borlas de penas
(fig. e).

trrstrurnentos de música. - Na cole-

çãq os instrumentos de música são re-
presentados sàmente por uma trombeia
[adiurane) (prancha X, 7). É uma grande
cabaça aberta nas duas extremidades.
Como boquilha, enfia-se numa das pontas
um tubo de taquara com fenda lateral.

Além disso, usam-se também simples
flautas de Fan, de taquara.

Atiüdade artística. 
- 

Os ornamentos dos Karajá consistem em desenhos
de linhas em zingue-zague, cruzes, pontos,_losangos e de meandros com sin-
gulares interrupçõ"es, ao [asso que os luadrados e úângulos ocorrem só de modo
íncidental (p.ã., p".r'pr""rôher oütras figuras) e o"s círculos faltam inteira-
mente (fig. 10).

Da mesma forma como nas tribos xinguanas, tarnbém estas combinaçôes
geométricas, cuja escôlha sp afigura absolutámente arbitrária, se baseiam sôbre
áodelos concretos e bem Sefinidos, cujos traços mais característicos se rePro-
duzem de maneira estilizada.

Nem sempre é possível, infelizmente, determinar com certeza o respecti-
vo objeto natüral. ^Os 

desenhos seguintes, cujo significado foi possível des-
cobrir, bastam, entretanto, Para a explicação.

Os deseúos dos remos (prancha VIII, 1-3) representam peixes, sem ex-

ceção; o mesmo vale para os âisti.rtivos de mosaicoi de penas,-observados em
alguns elmos para danças (ver adiante).

A crrz, que ocorre com frequência (ver fig.. 1.6 c e prancha VIII' 6)
e que na Améiica tem dado tantas vezes e.nsei9.a-hipóteses aZreas, aqui não é
ou&a coisa senão uma espécie de lagarto (auüitâ).
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Fig. 9
Pente (1/4)
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omamentos da cuia .unrof,rif,idr'orra prancha vlrr, 7 (L/4).

d

Fis. lt
Desenhos omaríentais de pentes.

ffi
ib

Quem já teve_ oportunidade de obsecampos as ôasas de inarimboraor-ão* 
"ffi"ffi#ffãg::'rg: ã:*i:r'á:reconhecer imediatamente êste iãlo 

"o àururrro de pente aá rig. ua.
como especiarmente característicos cumpre-mencionar ainda o morcego(turehereko, fig. rI b), ;;"h;;í;;f;;", asas distenüdas, bem como os de-
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senhos de co-bras, que são os mais freq_uentes. Assim, o da fig. 11 c represen-ta a cascavél (crotalus horridus) e o ãu fig. tl u " áu"i""*-(spilotes).'
Outras cobras são representadas pelas figs. Il d e f.
Desenhos prà-priamente ditos de pessoas e anímais, d.e que se conhecern

excelentes produções entre os Boximaies e os Esquimoi ,áo'p.recem ocorrereltrg os Karajá., Ep parte alguma vimos grav*ado na ";"à-';;;;,;iú;ff:r:::::j.-?!:"t-" gênero de desenhos represéntativos de poucos üaços, maspem esco.LfitcÍos, que tantas vezes desperl
kairi e os Uehinák" f ij.J-í:LqesPerraram 

a nossa atenção entre os Ba-

Também nos desenhos a lapis os Karajá se mostravam bastante desa-jeitados. 
.A fig. 12a represenja ym pé, mas é muito rrrais]àcl interpretá-lacomo um braço com a mão esticada.

, O esbôço.topográfico do Áraguaia, com as curvas do rio e as ilhas, re-vela maior habilidade e uma justa"concepção (fig. feÉ). 
- --"

rnfelizmente a coreção po.ssg . sàmente poucas peças de escurtura emmadeira. Exatamente os riais bonitos ban{uirhos ^ iriorirri com feitio detuenó e forma de animal estiuzada não pudeá;;;; ,à;;;;ã;r. Todavia o
Íp"o :I:*ptar, provenienre dos Xambioà, é ;;;;ãil;rente execução(fig. 13).

E'E tz 
qri,to ,oo-XHà 13er." a" rza).

"*,L'ffi'Jâff;l?#*ug ":,*:tâ'; *:ffiffiff 
o assento de eregante

Notáveis são também as corheres de madeira (katara), que em outraspartes da América do,sul se encontram apenas excepcionarmente. No exem-plar maior, a ponta do cabo representa à** 
""b"fã 

-à; 
ü;;;o, cujas rinhasse recoúecerrifàcilmente (fig. i4).
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(53) Acêrca desas boaecas veja Fritz Krause: 'rDie x_ust der Küajá-rndimel,, gaessrer-Árcftiv,II, Heft 1, Elertia e tc!o^42- f911, e H;;bert Éatdu: ..Liccóe, as bonecas dos Cmajás,,, Espetho, Rio de Janeiro 193õ.
Note ds H. B.

(5'+) O têmo "povos culturais,, (Frultufrôtker, no original) é usdo cono op6to ao têmo í.poryosnatuais" (Natwiitket) (cf . Herbeí Éãrà", -á'ÉãÍi"- rrüiil;.;""D;"iZÇãio a. Ehotoria êSociolotria, São pauto rsgd, pá1".--iCt_íEil.
Nota de H. B.

. A .coleção conta 52 exemprares, peças de diferentes tipos que mostrammüto bem o paulatino aperfeiçoamerito dessa pri*iwa- uúíidrd'" 
"rtí;ú;;. 

"

As figuras mâis sinlples ainda apelarn bastante para a fantasia. o indioreproduz nelas sômente- o q*e rhe párece 
-essencial, i. e, " aiertura da boca eo umbiso. Trata-se. de simpres peças de ;giü'f;.if;;;;, ongrossadas sô-mente na parre inferior, e.com orifÍóios, dos [uáis;-;;;;;i;" corresponde àboca, enquanto o umbigo e representactó' peló iri..iú "r-íü"ãr* xI, 1). Decada um dos orificios parte,m rànhuras,par^alelas em-uã"t]ãJià"gitudinal . Emuma forma um pouco-mais aperfeiçoaoá ja ,pá".óã ;iiiã;;";" o torax. Emfiguras masculinas indicam-se. 

^os 
braçoi por -meio a" tocás, como também osgrsão.s sexuais, e em imagcns fcnrininài aisinaram-r"- n, 

".""ür. 
As extremida-d_es inferiores não passam de protuberili;;-;;; Iãrtià'"ãL tuberosidades.No rosto se indica sórnente a boôa. Teàavia,-as-iià;;;"];-i;inas já ostentama tanga usada pelas rnulheres da tribo lbranótra xi;l-; ãt:----

- o aperfeiçoamento seguin'ie consiste numa peça de cera, colocada sôbro acabeça_e correspondente ao cabero. o rosto_:a o rràrtu.rt"-;iüã;.'-É;;;";;"#
se também.a tatuagem tribal e a pintu-ra aó 

"ó"po ip"á"ãr* ir, 4 ã 5i.--Ã;pernas continuam ainda como^ tocos. É provável-.Iu"'urii;-ie.pietenae'éxpri-
mir^a posição de joelhos. -A êste tipo peiteuc";;;io;-ã;, r"ii.,"r. da coleção,de 24 cm de altura. sem -tanga. A-moderagem ao "oJo-ia ã-ü"""" nitida; aocabelo c-orresponde uma fina camãcla à. ".", com franjas de algodão caidaspara a- frente; g pescoço_tem, como enfeite, um cota"-à1-se*e"tõ" A; ú;Gõcasas de caracol perfuradas e uma borra preta tp"À"ct á ír,- ol .

58

A atividade artística mais importante dos {arajá é-a representação prásü-ca de fisuras humanas em cera'e em baro não âozidã.--Tig*", pequenas{ikoko, Eor""r, de criança?)(s3) rã;-oí;;;aãr"ràr-'iiái"ri", em srandere. ffii:$-,g*qfffi
mas, e uma excelente observação
da realidade.

No tocante à representação
exata das formas soinráticas, 

- 
as

peças melhores podem rivalizar
com os trabalhoí melhores dos-\§ anügos povos culturais(sa) da

Fis. 14
corheres tarhadasã8'madeira 1a L/1, b r/B). *ffit'ê,,""#n:1"*o.Ts:o.Í H:l-ourere§ ralnadas de madeira (a L/4, b l/B). nesse gênero foi produzido ior

com exceção das do noroeste americano 
" 
d"3H;ff;:.:HL§'j;1":1f,*""J:

tendência de dar uma grossura exagerad" uor '*à-úror--ili"rio.es, não senota nada de prôpriameite caricaturàI.

I

í
.t
ã

-t
5
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Por fim, temos figuras inteiramente elaboradas (obtidas sômente entre
os Xambioá). Â representação do rosto e do corpo é bem realista, os braços
juntados sôbre a barriga. Para trás estende-se a longa cabeleira de ceia.
uma pintura de traços cobre o peito e os membros. Algumas são enfeitadas
com varetas auriculares e colares, enquanto outras vêm guarnecidas de pequo-
nas "redes,'. Infelizmente. nota-se e-m quase tôdas uma grossura exagerãda
das. pernas e das nádegas (pranchas XI, J). Uma figura prõta de cera, ã peça
mais perfejta da coleção, distingue-se, todavia, por formai muito bem-pro-poi-
cionadas (prancha xI, 9). A tanga, que aparece em tôdas as figuras dês1e tipo,
não existe em outras, que são de argila cinzenta. Nestas fdtà também o õa-
belo, mas, em compensãção, possuem- nas costas um jacâ, igualmente feito de
barro_. os braços são colados ao peito (prancha xr, 

-8).- 
Às figuras masculi-

nas dessa categoria têm o tronco muito comprido e estreito, e a parte inferior
das pernas é de forma quase esférica. o cabólo e as partes iexua.i§ são de cera.
Çomo enfeites, notam-se varetas enfiadas nas orelhas e colares de miçangas em
lôrno do pescoço (prangha XI, 10).

*.;-*

(55) Esta frare simplória que lrcderia ser
zação precoacebida.

inspirada por Jea-Jacques Rousreau, representa generall-

tempo neessário para poder opiar
Nota de H. B.
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De feitio muito grosseiro, mas não de todo isentas de um
tico, são as caricaturas de soldados brasileiros, moldados coln
e em que se colam pedacinhos de pano azuis e vermelhos
uniforme.

cunho humoris-
bolotas de cera
para indicar o

Vida Social, Direito e Costumes

- As instituições sociais dos Karajá não podem, por ora, ser descritas senão
fragmentariamente. Entretanto, ai pouca§ observàções que fiz pessoalmente
ou que obtive por intermédio do velho cacique Pedro Ã,{anco, meu compa-
nheiro de viagem e principal informante, poderáo seryir, pelo menos, como
pontos de apôio para pesqúisas futuÍas.

A observação- com que Im Thurn abre a sua discussão da vida social das
tribos da Guiana: "The Indian in his natural state, before he feels the in-
fluence of white man is of decidedly admirabtre morality"(s5), aplica-se tam-
bém sem restriçóes aos Karajá. Essa moralidade natura(so;,'inteliramente in-
dependente de concepções religiosas, é indispensável à existência duma co-
munidade primitiva como a dêsses índios. Elã se manifesta na rigorosa obser-
vância dos preceitos de etiqueta externa(sr), q.." não escapa seluer aos vi-
sitantes mais rápidos, mas, acima de tudo, na exemplar conduta -na vida fa-
miliar. Â solidez dos laços da família(st) - qrre õ próprio Martius, gene-

Nota de H. B.
(56) Pare o êtnólogo modemo, o cmceito de "moraüdade natural" é comptetameote indigesto.

Nota de II. B.
(57) É iqteresmte do poato de vista históricmulturat, e sigaificativo para o senso de drcência

dêstes selvagens, o su @mlmrtamento na defecação . Reálizam-na Ém looge da aldeia, Fu-s
um buraco na areia. O iadivíduo senta-s sôbre êle, com as pemas estenãidas, e ocultsdo o|tr@o atÍás duma Irequena esteiÍâ. Os excrementos sempre re ãntenm cuidadosamente .

Nota de P. E.
(58) Ácho que Ehrenreicb não viveu nrma aldeia tarajá o

sôbre "a solidez dos laços da famíüa".
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(59 ) Isto ó, naturalmente, "com a cultura{os neebrasileirc"
\-!

(60) Se esta infomação fosse certa, em tât foma gerat, o problema alimentar deveria ser muito difícil
para o marido auma tribo cuja instituição matrilocal o obdga a deixar a aldeia natal para
morâr aa aldeia da mulher. Aiada em 1947 encootrei, taato êf,tre os Karajá do nórte como
êatre os do sul, exemplos dessa matrilocalidade à quat, aliás, Ehrenreich se refere com o iten
4 que trata da ligação de mulheres kuajá com estrmhos.

Nota de II. B.

(61) Cf. a nota mterior.
Nota de H. E.

(62) Esta expressão revela bem o etnoceÀtrismo do autor. Cf. o verbete "Matriarcal" to Dicionário
de Etnolo4ía e S@Íloloéia de Baldus e Víillems. 

Nota de ,,. B.
(63) Cf. Im Thum: o. c., pá,g. 223 

- 
Nota de P. E. 

- 
Êsse costume encontrado não em tôdas,

mas cm muitas tribos sut-americenas, aparece também êm outrs partes do mundo (cf. o ver-
bete í'Escola EatriaoaiáI,' em Baldu e Wiltems: o. c. )

Nota de H. B.

ralizando precipitadamente as observações feitas em tribos desmoralizadas,
negava existir entre os americ-ânos em geral 

- 
proporcionou a êsse oovo

a íua verdadeira firmeza moral. Foi grãças a isfo {rr" , tribo, a desieito
do contacto centenário com a cultura(se), logrou evitar a decadência e õxalár
consiga evitá-la por muito tempo ainda.

Segundo a sua estrutura, a famflia dos Karajá parece ser "família ma-
ternal"" ("Mutterfamilie"). Â favor dessa opiniâo ^podem citar-se os fatos
seguintes:

1.o 
- 

O homem casado não come em companhia de sua família, mas
com a família da irmã casada(60). De acôrdo com isso, é, pois, considerado
como pessoa pertencente à família da irmã.

2.o - Na distribuição da prêsa de^caça, também não recebe o seu
quinhão na própria casa, mas na casa da irmã(61).

80 
- 

Os filhos do üuvo entregam-se aos cuidados dos sogros, enquanto
o viuvo volta ao grupo dos solteiÍões.

4.o 
- 

A ligação de mulheres karajá com estranhos é permitida sàmente,
quando êstes se f.azem adotar pelâ tribo, fixando residência na respectíva aldeia.
Esses casos não eram muito raros no tempo de Castelnau, maa hoie em dia
ocorrerão dificilmente.

Embora seia natural(ur) qrre o homem governe a família como chefe, a
posição da mulher não deixa de ser digna de todos os pontos-de-vista. Não
há o menor indício duma degradação da mulher à posiçáô de animal de carga,
como foi atribuida a todos os índios em analogia cbm as tribos norte-ameriõa-
nas. Não há dúvida de que certos trabalhos são executados exclusivâmente
pelas mulheres, que se revêlam incansáveis no cumprimento de seus múltiplos
deveres. Mas também o homem tem as suas tarefas. A espôsa está ao lado
dêle em igualdade de condições, e êle não dá um passo de importância sem
se aconselhar com ela. Também o cacique partilha a sua dignidade com a
espôsa. Maus tratos infligidos às mulheres são coisa inaudita.

Em regra, a família é monogâmica. Não raro, todavia, o marido se vê
obrigado alomar uma segunda úulher, quando a primeira vai ficando muito
velha. Êsse fato é condicionado pelo singular costume, aparentemente en.
contradiço em tôdas âs tribos sul-americanas(63), segundo o qual os homens

Nota de If. B.



-;É+.é1 .'.ryrÊ/-,-

Nota de H. B.

(65) Couto de Magalhães: Peletmm's Mittheilunlen, 1876, péLg. 222.
Nota de P. E.
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Ehrenreich baseia-se a respeito disso aa edição de 1876 de O SelvaSiem de Couto de Magaúães,
rT nÁa 1 16 arãa 'têmm! "À rpqnaifn ría saweri.ra.le de suas leis- düãnto ão adultério. referiu-meII. pác. 116, oode leme: "A respeito da severidade de suas leis, queto ao adultério, referiu-me
mâii dl uma' vez o venermdo Fr.- Fraaciso do Moqte de S, Victo, que estes Çhmbioás queima-
wam es mulhees âdülteÉs. Eu nunca tive masião de verificar êste facto Dor DróDÍia obserya.
maii dL uma vez o veneÍmdo Fr. Fraaciso do Moqte de S' Victo, que estes
vam as mulberes adulteÉs. Eu aunca tive masião de verificar êste facto I

6l

moços cortejam as mulheres idosas, enquanto os homens velhos procurarn
mulheres mais jovens. A natalidade relativamente diminuta talvez- sera de-
vida a isso.

Registam-se casos de abôrto provocado, mas sômente por exigência do
marido. Produzem o abôrto comprimindo_o útero com as mãos, o que, segun-
do afirmam, tem sido frequente causa de óbitos.

Se há falta de harmonia na vida conjugal, assiste âo marido o direito de
trocar sua mulher por outra. A quem repudia a espôsa não se permite casar
outra vez. Pode, porém, tomar uma criada.

É o próprio marido quem castiga a mulher adúltera, aplicando-Ihe pan-
cadas ou Queimando-a com achas acesas. A-firma-se que às vezes(64) se chega
ao ponto de condenar a culpada à morte na fogueira.

A üngança do adultério cometido pelo homem cabe aos parentes mais
próximos da mulher.

Um dos traços predominantes da ordem social dos Karajá é o esfôrço
conünuo de evilar -qualquer pertubação da harmonia familiár. Os iovens
estão sujeitos, por isso a-rigorosa disciplina. A virgindade é tida em âlto
conceito e guardada(65), enquanto as relações sexuais. exbamatrimoniais se

casügam com penas severas, em certas circunstâncias âté com a morte. To-
davià', a prole oiiunda dessas relações, em vez de ser condenada à morte, à ma-
neira do que se observa em outros povos primitivos, é entregue aos cuidados do
caciçlue, õomo acontece também com outros órfãos.

Os solteiros, que iá externamente se distinguem dos casados pela-s atadu-
ras de algodáo â"i** â"t".itas, não têm a- obri[ação de arraniar ôs aümentos
de que piecisam, mas são sustentados pela comunidade. Solteiros e viuvos
viveir juntos numa cabana especial, parüciPando das caçadas sômente quando
lhes apraz. De modo análogo, as mulheres solteiras e as viuvas não se pre-
cisam 'preocupar com o seu írstento. Moram na easa de um de seus paien-
tes próximos.

Consoante informação de Couto de Magalháes, os Karajá parecem con-
ceder às viuvas alguma Iiberdade nas relações coq homens solteiros: " .. .é
haver nas aldeias Àomens destinados a ser viri viduarum. Êsses indivíduos
não têm outro mister; são sustentados pela tribo e náo se entregam, como os

outros, aos exercícioí das longas viaglens e peregrinaç6es, que"todos fazem
anuaLÍlente, emboralevezandõ-se. - 

-Esta singular casta, sústentada pelos
outros, me despertou a curiosidade; e tendo eu pela primeira vez notado o
fato em uma âldeia, cuio qapitão era homem muito inteligente, de tome
Coinamá, tive ocasiáo áe noiar-lhe que não parecia iusto 

- que a aldeia

vam as mulberes adulteÉs. Eu aunca tive masião de verificar êste facto por própria obserya.
ção". Em oota de rodapé, Couto de Magalbães acrescentâ, ainda: "Êste Fr. Francisco é um
velho e venermdo missionario capuchinho, que aldeou oa Apina§és da Boã-Vista, e que reside
hoje em Saata Maria do Araguaia, oqde é o superior dos capuchinhos". 

- 
Não coqheço nenhumahoje em Saata Maria do Araguaia, oade é o superior dos

coafimação da mencionada iafomação dêsse religioso.



carregasse com o sustento dêsses homens. Êle retorqüu-me que a pa'.- de
qr" {oruurm as famílias, e de que não gozariam a não serem 

-aqueles 
indiví-

doos-o,, antes essa instituição, comPensava de muito o trabalho que Pe§ava
sôbre os outros de sustentá-los. (O Selvagem, págs. 115 a 116X66)'

Quanto ao mais, os homens solteiros que deseiem ter relações com Pes-
,o"r ào sexo feminino não têm outro reõurso senão procurar as mulheres
kaiapó rnantidas na condiçáo de semi-escrâvas e das qúais os Xambioá 

-pos-
sueri pelo menos algumas em.cada aldeia. Consideram-nas propriedade
co*rrrri e oferecem-na-s também às hipulações dos navios, não obstante o seu

aspecto repugnante. Mas infelizmente observam-se também crianças usadas
p"^ru o *"i*ã fi*. Manifesta-se aí nitidamente o dualismo ético dos selva-

!ens, cujas leis morais só têm validade com relação aos companheiros de tribo.
É.r.'ooíto-de-vista. que é comum a todos os povos primitivos, não modifica,
pois, à nosso iuizo 

'sôtre 
a moralidade dos Kafajá eni ge_ral. Se Castelnau a

iõ" "* dúvida, dizendo: "Ce fait (a punição servera da transgressão duma
tei moral) est peu d'accold avec les offres qui étaient fait continuellement à

nos gens" (Histoire du voyage, l, pâg: 446), é pgrqqe não parcebe que essas

"offós" se'referem a muÍheies esúanhas e náo às da própria tribo.

Também as crianças são tratadas com muito amor, embora se note a
ausência de quaisquer sinais externos de carinho, o que, aliás, vale pÍrra o§

ínüos em geral.

Às crianças pequenas são carregadas co-nstantemente- pelas mães, incan-
sáveis no desvêlo qüe lhes disp_ens_am, ornando-as com -enfeites e pinturas etc.
Espera-se um temlo sobremoão longo até desmamá-las.

As crianças mais crescidas ficam inteirarnente errtregues a si próprias.
Assim mesmo,[evelam um natural recato e u'a modéstia no comportamento
que não são aliançadas 'por muitas crianças -do mundo civilizado, .apesar de
tãdos os recursos óducacionais a que são submetidas. Vender crianças aos

moradores, prática que infelizmente se 
. 
observa ainda com frequência em

outras regiõãs do Bàsil, sobretudo no Âmazonas, é coisa inaudita entre os

Karaiá. Óuarrdo se fundou nas proximidades de Leopoldina o Colégio Isabel
com o intirito de educar iovens-índios, para estabelêcê-los mais tarde como

colonos, malograram as tentativas de obte-r crianças karajá como alunos. Há
alguns anos, õometeu-se a imprudência de atrair-e raptar alguns meninos;
de-sde êsse tempo, a criançada costuma fugir quando se aproxima uma canoa,

e é só "o* *r-it, 
dificuldade que se coníegrrê fazê-las võltar à aldeia.

O fato de os ornamentos zoomorfos existentes em postes sepulcrais (ver
adiante) constituirem distintivos da respectiv_a família o.u durya a§sociação

mais ampla de membros da mesm_a estirpe indica a existência de toternismo

ou orgurriira$o clânica. É-verdade que não possuimos_inform-es mais preci-
sos a "êsse ràspeito, mas pode'se admiiir que d sistema de família encontrado
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(66) Krause (fn den Wild.nis*n Brasiliens, pirg,. 327) obseroa que não averiguou nada acêrce
de$e institüçáo' 

Nota de H. B.



por Im Thurn (op. cit., pág. 175) para os Ârawak vale igualmente para as
condições reinantes enhe os Karajá(67).

Bssas associações familiares compóem comunidades de aldeia, cada uma das
quais tem o seu nome próprio e que já se apresentam eomo verdadeiras corpo-
racões distritais(68). O terreno da lavoura pertence à coletividade e é lavra-rãções distritais(68).
do em comum(6e). Caçadas e excursões de pesca e

lavoura pertence à coletividade e é laúa-
rsões de pesca empreendem-se igualmente

em comum, e a caça obtida, os frutos encontrados, êtc., distribueú-se entre
as famílias. Tôdas essas atividades e trabalhos de natureza comunal entâo
sob a fiscalizaçáo do chefe. Êste é sustentado pela comunidade, e os bens de
todos os companheiros da tribo pertencem também a êle(zo). Em compeu-
sação, tem o dever de aceitar, como filhos adotivos, as crianças orfãs, espe-
cialmente os filhos dos guerreiros mortos na luta. As qualidades pessoais em
que hoje em dia se apoia a sua dignidade não são tanto as de guerreiro valo-
roso como a habilidade, a experiência e os conhecimentos linguísticos de que:periêãcia e os conhecimentos lingu-ísticos de que

brancos. Observa-se. assim- oue até orisioneirosprecisa nas relações com os brancos. Observa-se, assim, que até prisioneiros
de guerra admitidos na toibo, que se distingam nessas aptidões, podem alcan-
çar b posto de chefe.

Cabe ao chefe organizar as expedições guerreiras e as caçadas, determi-
nar os lugares de acampamento e os terrenos destinados à roça, e, após a
queimada da roça, distribuir entre as várias famílias os trechos de cada uma,,
que são demarcados com mourões.

É importante a sua atuação na esfera do direito. No caso de briga.s
entre homens, exerce as funções de árbitro, ao passo que a espôsa soluciona
as brigas das mulheres. Êle tem a atribuição de julgar os criminosos, mas
não é de sua alçada a aplicação da pena, que, segundo o direito de talião em
vigor entre os índios, é.negócio do partido prejudicado. Assassinatos e feri-
mentos são, por isso, virfados sem mais nem menos pelos parentes da vítima.

Se alguém apresenta queixa de um furto, o chefe se dirige ao centro da
aldeia, intimando o faltoso em voz alta a restituir o objeto roubado. Na
maioria dos casos, o responsável cumpre a ordem, pondo o objeto, às escondi-
das, no devido lugar. O assunto considera-se então liquidado.

Caso contrário, o chefe tem b direito de mandar varejar os ranchos. Da
pessoa suspeita tira-se qualquer obieto a título de peúor, até que seja ente'
gue o corpus delicü. Quando se descobre o ladráo, deixa-se ao queixoso a
liberdade de se ressarcir por suas próprias mãos.

Deixando o chefe de cumprir os deveres de seu cargo, ou incompatibi-
lizando-se com a comunidade, esta o abandona simplesmente, elegendo outro.
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(67, As afimações contidas em mbas as frases são levianas.
Nota de H. B.

(68) Post3 Srudien zur Entwicklun§ des Familieruecfiús, pág. 83.
Nota de P, E.

(69) Segudo Krause (o. c,, 9âg, 323), os produtos da lavoura pertencem à femília,
Nota de H. B.

(70) Couto de Magalhães: Petem. Mittheilffisn, 7876, pâg. l2l,
Nota de P. E.



a4 nEvIsTA DO MUSEU PAULTSTA, N. S., VOL. II

Casamento. O moço que pretende casar comunica a sua intenção aos
pais da jovem escolhida; êstes perguntam a filha para saber se ela concorda.
Segundo Couto de Magalháes, faz-se uma proclamação formal diante da co-
munidade reunida. Em seguida, o noivo entrega à noiva as suas armas, paÍa
guardáJas, e cond_uz a iovãm à casa de um dã seus parentes próximos,'pois
ãomo solteiro ainda nãd possui morada própria. Düante qrrátro noites] os
dois dormem sôbre uma esteira, mas separados por grande éspaço, sem que
seja permiüdo aproximarem-se. No quinto dia, a-noivã é conduzida novamên-
te para a casa do pai, onde ela restitui as armas ao noivo. Para demonstrar a
sua capacidade de sustentar uma família, o jovem marido vai caçar por alguns
dias, voltando só depois de matar algum animal(7l). Uma festa iie be6ida,
preparada pelos pais da noiva, encerra o casamento. Só depois disso é que
se permitem as relações íntimas entre os cônjuges(72). Trata-se então de
constituir uma casa própria.

Nascimento. No parto, a mulher se ajoelha de cócoras, agarrando-se
com as mãos a um poste, enquanto o homeú a segura por detrásl em tôrno
do ventre, que aperta com fôrça. Nascida a criança, espera-se primeiro odo ventue, que aperta com . Nascida a criança, espera-se primeiro o
aparecimentó da placenta; depois comprime-se o cordão-umbilical, cortan-
do-o, a cêrca de três polegadas do corpo, com afiada lâmina de taquara. O
sangue nele contido esperme-se cuidadosamente "para evitar o tétanor', e como
estíptico deita-se sôbre a ferida cinza quente e pó de dentes de piranha soca-
dosl Como não se faz ligàdura, acontãce, náo iaro, que a crianç'a morre viti-
mada pela hemorragia. Depois de pintar o recém-nascido com urucu, envol-
vem-no firmemente em tiras de imbira de jangada, e deitam-no em uma "rede'
suspensa por meio de cordéis (veja-se atrás). Durante três dias, os dois cônju-
ges ficam suieitos a rigoro{ dieta. AÍim de conseguir a contraçáo do útero,
a mulher se deita de costas,'enquanto o marido, sentado junto dela, ou outrts
pessoas que com êle se revezam, lhe comprimem o ventre por algumas horas.
Âlguns meses após o nascimento, a criança recebe as ügaduras de algodáo
acima mencionadas.

munidade inteira. No meio dum grande círculo a criança está sentada num
banqrrinh6 enÍeitado com penas de árara. Um dos parentes fura-lhe as orelhas
com'espiúos de tucum e'o lábio inferior com um'osso de macaco apontado.
Enquau:to isso, os homens ficam espalhados em redor, cantando umà cançáo

Na idade de seis a sele anos perfuram-se og]óbulos auriculares das meni-
r nos meninos- além disso- o lábio inferior. Para êstes atos reune-se a co-nas e nos meninos, além disso, o Para êstes atos reune-se a co-

(71) É duvidorc se fltre os Karajá também re reaüza a prova de fôrça canegando pesado toro de
palmeira, que é exigida em algumas tribos gê. 

- 
Nota de P. E. 

- 
Este prova !ão existe

est e os Karajá; aas tribos gê onde foi obserada, rão ten nada que ver @m o câsmento,
mas ÍepÍeseota exclusivamente ma competição esportiva ( cf . Robert IÍ. Lowie: "The
NortÍwestem md Ceatral Ge", ÍI*dbook oÍ SoúIr Ameticn ladins, Í, Washington 1946,
oás" 503)' 

Nota dê H. B.

(12) Kuayae m mulieribu more indigenare Âuskâliâe oambut. Vir pedibus exteosis humi
8edet et mulierem rupiaam ute se jaceqtem sEsE attrahit, muú natibus êjus suppmênr.
(Cf . Miclucho liÁaclay, Verhandlunçn det BetI. Ges. Í. Antlvopoloúlic, 1880, pág. 87).

Nota dc P. E.



que termina com a estrofe: idjohâ hâ hang, hài hang idiiohi! o que significa:
"agota aconteceul"

os orifícios mantêm-se abertos enfiando neles fios de alsodão. oue se
substituem com frequência. .-o paciente deve jejuar um dia 

" ã*ur't"'algum
tempo pode tomar apenas alimentos líquidos. Todo o tuatamento conseõuti-
vo à operação é dirigido por uma mulhãr idosa prática nesses assuntos.

- _os meninos passam a usar os ornatos labiais de madrepérola, em forma
de T, e só mais tarde se enfeitam com botoques de madeú de piuva. As
meninas coloca-se nessa ocasião a tanga de eitrecasca própria dal mulheres.

No início da puberdade, 'submetem-se os iovens de um e outro sexo a
cerimônias semelhantes, pâra a aplicação da tatuaqem toibal. Com auxílio
dum carimbo feito dum pedaço áe cú" (texiâ) asíinala-se nas duas faces o
contôrno do círculo.- Em seguida, recorta-se a marca com uma pedrinha
lguda, e na _ferida colocam-se íios de algodão. Quando cessa de ,urigr"., 

"r-frega-se o talhe com suco de genipapo, àe que pràvém a côr azul da õicafoiz.
o aparecimento da primeira menstruação não dá enseio a cerimônias

especiais(73). N9s-di-as do mênstruo, a mulher é tida como impura, devendo,
por isso, morar isolada durante êsse tempo. como náo lhe é pãrmitido tomai
banho, as outras mulheres lavam-na, úando uma cuia destnada especial-
mente a êste fim.

- -]ogos e danças. cêdo as crianças começam a imitar as aüvidades dcs
adultos. os meninos exercitam-se no manejó de_ arco e flecha e na pesco,
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fig. 15), cãnoas e remos, vasilhariFs de cozinha
uenos piões (kotauâ,

(73) P"I* pq Tapirapé, viziohos dos Karajá, a moçe, oessa oputuaidade, é enfeitada com rutuosi-
dade tôda eErccial.

Nota de I{. B.

ao passo que as meninas ainda pequenas iá auxiliam as mães nos tra6alhos
domésücos. Dos brinquedos de crianea iá f-oram mencionadas as fisu-figu-domésticos-- Dos brinquedos,de ciiaiça já fôram mencionadas as figu-
IT gg. argila. Â coléção abranq tám6ém pequenos piões (kotaüâ,
tlg. 15), canoas e remos, vasilhame-s de cozinha e outras coisas mais.

Jogos apreciados também pelos adultos são o da peteca, feita
99m palh-a de milho e miolo em forma de argola, e, aIZm dêste, o
"gam-e of cast cradle", notàriamente encontra&ço também na Àmé-
rica do Norte, e há pouco tempo descrito tamLém por Boas como
existente entre os Esquimós: barbantes estendidos de mão em mão,
e passando por entre os dedos, representam diferentes figuras de 

",É;ultanimais, segundo as disposições quô se lhes dá.
Nas noites claras de luar, os moços se exercitam na luta üwe sôbre as

praias. o g,olpe.é igual ao que se costuma usar entre nós. procura-se prin-
cipalmente derrubar o adversário armando-lhe um cambapé, técnica e*'ooe
até indiúduos de constituição aparentemente fraca desênvolvem ,r*, dgi-
lidade extraordinária.

, 
Algumas danças já foram descritas por castelnau. Eu próprio tive opor-

tunidade de assistir a uma dança guerieira na terceira aldêia tos Xambioá.'Nela tomaram parte oito homens, õrnados com plumas e armados de dardos,



maças e arcos, dançando sob a direçáo dum guia, a quem rodeavam em forma

ãã'r"*i-cí.crÍo. ôs dançarinos qüase não-se moviarn do lugar, dando,. no

máximo, alguns passos puiu u frente e para trás. A ação principal consistia

lã p"tí rãpidJrnente ^sôbre uma perria e em agitar as armas de maneira

;úrã; e cádenciada Tudo se eiecutavâ com ã máxima precisão. Dizern

ter aprendido essa dança dos Kaiapó.

Funerais e entêrro. Morrendo um Karaiá, os parentes irrompem ern

altas lamentações, enquanto os seus objetos de uso diário, as armas, os uten-

sílios etc. são entregües ao fogo, e_os-demais bens distribuidos eltue os que
participam do entêrio. Os eílutados aplicam talhos em seu próprio corpo

à cortâm a cabeleira.

Em seguida, executa-se a dança mortuária em tôrno do defunto(7o), ptà'
viamente pÍntado com ulucu, envolvido em esteiras e suspenso a uma vara

horizontal.

Sob a direção de dois entoadores, que sáo revezados de tempo em,tempo,

vão dançando õm círculo, enquanto os dançadores.mantêm,.os dedo^s sobrepos-

tos. A ànção que acompanhà- a dança é uma espécie de diáIogo. O côro diri-
ge-se ao môrto,-perguntândo-ihe onde está e como vai passando; um dos en-

íoadores responde por êle.

De uma dessas estrofes é possível dar aqui pelo menos uma tuaduçáo

segundo o sentido.

Côror djoiri koniko 
- 

hidiohoho (repetido-umas 4 ou 5 vezes) ,rko-
niko - kudjâ'beboniko,-o que sígnifica:_ "ÊIe náo vive mais, âcabou-se com

êle, náo peáseis mais nele, êstá péndurado na vara (kadjâ)"'

o morto: roniro nira 
- 

koti uaid!â uaniro bioko nero 
- 

aidiodjii
biowa, i. é, ..Bstou numa terra bonita, trazei-me tabaco (kgü)r- puseste-me o

meu ánfeitá hbial?" E depois: "Não me falta nada, mas levai água à sepul-

*Trl'i;entes 
o coro vai repetindo muitas vezes com voz abafada: haidiâ hâ

hâ hang - hâ hang - hâ han!, isto é, "Acabou-se tudo."

O entêrro realiza-se no dia seguinte ou, Se a morte ocorreu de manhá

cedo, ainda ao anoitecer do mesmo ãia. Âs cerimônias prolongam-se por mais

três âu quatro dias, e durante êsse tempo não se faz trabalho algum.

Os cemitérios ficam todos à beira do rio, em terreno elevado. Examinei
deUdámà"t" áois deles, exumando alguns esqueletos; _um dês,ses _cemitérios 

fica-
vq nprlo dc São Tosé- e o outro noucOãcima dã barra do Rio das MOrtes, na mar-
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va perto oe i
sem direita.gem

rto de São José, e o outro poucoãcima dã barra do Rio das Mortes, na mar-

(,1 $ Não rarc ge iaicim as cerimôsim etet que o iadivíduo esteia Í6tnênte Edto .

Note de P. E.

À sepultura (fig. 16 ad) é uma cova retangular de 219tr-os dq comprimen-

to Dor I iretro de lígura e 50 a 70 centímetros?e profundidade, sôlrre a qual se

"ãrãã"Ã 
rtg"*", u"rã, em senüdo longitudinal. Nã vara do meio fica suspenso,
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d

Fig. 16. Sepultura
em.posição horizontai, o cadáver envolvido em esteiras de buriti(7s). (a). uma
vasilha cheia de comida fica debaixo dele, no chão. A cova é cobàrta com
uma esteira, sôbre a qual se põe uma camada de terra, de um pé de altura (b).

- A.feição externJda sepultura visa, sem dúvida,', ,"pr"J"rrtar uma câsa.
Junto à cabeceira e à parte inferior da cova enterram-se dois mourões (itiio), de
1 1/3 metuos de altur{ de cuja extremidade superior, em forma de pequenaior-
quilha, pendem, c-omo adereços, longos barbarites guarnecidos d" ier'"s. pro-
cura-se, dêsse modo, manter áfastadol os "animais"fqrr", provàveluiente, corres-

(75) A iafomação de castelnau, o. _c., vol. I, oér* 446, reguado a qual o morto fie em pé na*pultura, isto é, em posição verrical, (ra tête l;it une saiil-üe ," a""ü" à" 
"ãli, ã àlãai p.á;;";I

meDte a uma coofusão com a foma de entêno usual entre os Kaiapó . é* qr. o Uãtmto acolcado de cócoras.
Nota de P. t.
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Moléstias e Médicos-Feiüceiros

*i: lç:::, :'. 5::1iu :i' ^f,$f "1:T:_atinsid 
os letas. du as ?rasas dos po-

:*.Y::, :.lilr".l. -,e 
a síf.ilis; táinbé* Bã grt"q ,rj;* f-l"F;; ;l:;-vos,pnmrttvos, a varÍola e a sífilis; I

crofulose, tão disseminadas entre acrotulose, tão disseminadas entre a população de Goia'2. por àuto laáá,
:ij::"^ ":T.: 3'^ T::1,-{11T" :,,.p"}:lo- cad,a v:z yajgr da -t"bãrcur;;,;;j;

pondem aos demônios (kenaima da Guiana)-. Na parte central, os postes se en-
qio:r^1T "* fgy:. de _tambor; aí está entalhado,'ou indicado por um mosaico
de penas, o distintivo de família do defunto. _um dos e*emplaies,eprodrriá,rs
(c)_ostenta o-ornamento, emÍorma de cruz, do lagartã (hááá"ã» 

'N", 
otot orãoir,o desenho, feito de penas, infelizmente não é rZconh;;t;1.-'-

. .Enfug os dois postes estende-se um barbante, sôbre o qual se colocam duas
::1:-*Í", ", 

gyy de telhado (d). Debaixo dessa tenda, pô"_r" uma cuia corn
:9f3".: b"dida,para a.alma, que passa nas proximidades da sepultrra airriaatgum tempo após o entêrro.

^-.^j:=:":i:t!,:1$er 
ao desel'o dos parentes, exumam-se mais tar.de os ossos;esres sao recolhiclos em vasilhas rasas de barro, que se colocam ao lado dácova, sôbre o chão.

. Â recordação dos defuntos não se apaga muito depressa. Ainda muitorempo de,pors da morte, a aÍeição dos parentes se maniTesta em violentas ir-
lupçoes de dor, quando um f_ato qualquer lhes traz o falecido à memória.
vuando, ao examinar o conteúdo das cestas de provisões, no interior das casas,
9Ei1Ti*": atgum objeto deixado pero cônjuge * lã iirh" à"l;;tãl-lri
mulrreres rebentavam em altas lamentações, que"paravam sômente qrr"odá ,"tornava a esconder o objeto.

Na última aldeia dos Xambioá fui testemunha duma cena de pesar, tãocuriosa quão -comovente, quando chegou a notícia d" qr" ,r* Karaiá fale_cerl em Belém, aonrle rc.oqn1"turã-um barco prestaido ;rE;;ã";;-mador. A mãe e a espôsa do íàdio and.aram a*""tãáoir-ãi"" o"r" lá e oara
cá, ao_longo do^.io, calntando, em voz alta, solenes 

"r;;ã", fú"ãb;;r:i5"á;
nas mãos os enfeites do,finado, com os quais acenauu*" r"* interrupção parajusante, onde o moço desaparecera.

os cantos de lamentação continuavam até alta noite com a parücipaçãode outras mulheies.

:l*r*q grau de c_oniágig..n9 seio' das pop"laçols l"Ã; ã b;il;""";;ü:J;(}o. l\r cararro nao temi"' e a pergunta _que dirigem a todo üsitante estranhoantes de lhe permitir o ingresso-noi ,rr"lios. A."*alária, ; sua forma maisvrolenta, também ocorre só no domínio dos Karajahi, particularmente nas bai-xadas entre São ]osé e a barra do Rio das Mories.-'
,., Ao que parece, o emprêgo de s_ubstâncias medicinais é muito menos difun-oroo entre as bibos selvageps sul-americanas do que se costuma admitir.uma.vez.que tôda moléstia-é considerada como obrá-áe-ieiã-""iro, ou demô_
i":^.*l1Tlq?:, tuibuta-se maior confiança ao conha_feitiço do próprio ..médi-

13-t-"lo!!rr.f i que chupa a.parte afetada- do_corpo, extraindo u'*utéria tóxica,ou atugenta os maus espíritos com auxílio do chocalho.
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Um dos meücamentos mais apreciados pelos Karajá é a resina da alme-
eira (Hedwigia balsamifera); misturam--na com óieo de côco e emDre-cegueira (Hedwigia balsamifera); misturam-na com ó

gam-nâ como essência-de-cheirar contra dôr de cabeca
côco e empre-

gam-nâ como ntra dôr de cabeça e externamente coirtra
dor de barriga (andjirua).

Nos conhecimentos cirúrgicos os selvagens já estão mais adiantados.
Produzem a sangria da veia fróntal, f.azem eítancár o sangue por meio duma
atadura no membro lesado, espalham múto racionalmenteaó de carvão sôbreatadura no mem espalham-muito racionalmente!ó âe carváo sôbre

vem grande
as feridas, aplicam ligaduras com talas nos membros fratrirados, e desenvol-
vem grande labilidad-e na exhacão de esõinhos com arrxílin de ao,,dns .lo.-
tinhos de peixe.

na exhação de espinhos com auxílio de agudos den-

^ 
o costume, registado na América do Norte e no Equador, de esvaziar o

estômag_o de manhã por meio de vômitos provocados] observa-se também
aqui. lusam-se, para êsse fim, pedaços de taquara parcialmente carbonizados
(idiiua), que se introduzem na garganta até sê manifestar o efeito.

O mais importante dos instrumentos medicinais é o aparelho de escarifi-
cação (i-xaura). consiste num pedacinho de casca de cuia, 

-em 
forma de hiân-

gulo ou quadrilátero, tendo numa das superfícies, como lastro, uma camada de
cera ou resina da espessura de um centímetro, e na outra
uma fila de agudos dentinhos de peixe (fig. 17).

Êsses escarificadores guardarn--se doii a dois, colo-
cando um deles com a superície convexa provida de
dentes sôbre o lado côneavo do outro. Parã proteqer
os dentinhos colocam-se tufos de algodão entue êies. 

a

O paciente se agarra de modo convulsivo a um poste,
enquanto se lhe imprimem as pontinhas profundamenle na
pele da parte afetada, arra.,Êando-a côm rápidos movi-
mentos em várias direções. O sangue é remoüdo com
auxílio de tiras de folhas de palmeirãs, e as feridas esfre-
gam-se com areia durante o banho. Dizem que para in- bj_
tensificar o efeito derivaüvo se põe fr""";"1;5#;;i- Fig' 17" Escarificadortensificar o efeito derivaüvo se _põe frequenteménte pi- ^'ó'
menta kiturada sôbre as sarjaduras.

Mesmo sem haver determinada moléstia, realizam-se as sangrias, de tem-
Pos em tempos, nos braços e nas pernas, "para fortalecer a enerfia muscular".

- -A opinião, comum a todos os povos primitivos, de que doença e morte são
fenômenos altamente desnaturais, deviâos sempre à'inÍluêncà de poderes
maléficos, que só o méüeo-feiticáiro é capii áãL"o"ü"r,-'àomira de ma-
neira tão acentuadamente uniforme enhe as tribos da'América do Sul que
todos os dados relativos a um povo também valem, sem mais nem menos, para
os demais-. Quanto a êste polto, quero chamar a atenção apenas para a
discussão luminosa e exaustivã de Id Thurn (op. cit., págs. S2B ss.), à qual
não é preciso acrescentar quase mais nada.

^ . 4"1" os Karajá, o estado dos médicos-feiticeiros (kahotebâdo, segundo
spinola hori), de que há vários em cada aldeiq constitui tão pouco uma casta
inteiramente fechada quanto nas bibos do Xingu.

À carreira do médico-feiticeiro está aberta a qualquer pessoa que se
queira submeter às necessárias mortificaçôes. os inàivíáuor ào* dispãsição

.os rs oso r ss§
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Animisrno. Danças de Máscaras

Embora tenhamos

de maneira idêntica à
lhor -estudadas.

que se registou em outras tribos sul-americanas rne-

(76, Petemmn's Mittheilunéen, 1887, pág. 309.
Nota de P. E.

(7?) Esta defiaição de aaimismo revela que o autor é @atempoÍâneo do evolucionista p'. B . Tylor.
Nota de Il. B.
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para g nervo_sismo, os epiléptico-s, etc., são naturalmente os mais aptos para
essa dignidade, que até as mulheres podem alcançar.

Não tivemos ensejo de observar o médico-feiticeiro no tratamento dos
doentes, mas vimo-lo no exercício de sua funçáo, não menos importante, de
esconjurar a chuva. Com andar solene, foi para a frente do rancho, seguran-
do o cachimbo em uma das máos e na outrà uma vara comprida, crivaãa de
aguilhões de arraia na ponta. O rosto dirigido para o céu, soltolu sons inarticula-
dos, em voz alta, soprou uma vez que ouira fümaça contra as nuvens, e depois
de agitar a vara em tôrno da cabeça, enquanto murmurava, com pasmos a rapiãez,
uma série de palavras incompreensíyeis, acabou dando estacãdas, com gesti-
culação assanhada, na direção dos quatro pontos cardiais, gritando: bobuto!I"".-
palhaivos!" É, pois, exatamente o mesmo processo que fói observado por Boas
entre os Esquimós centrais(76). Se apesar de tudo isio a chuva cai, o Íeiticeiro
mastiga uma raiz e cospe os pedaços para o ar, mas, como é natural, espera
com isso até que a intempérie esteja quase no firn.

Qu-erendo-fazer mal a uma pessoa ausente, o feiticeü'o toma urn fequenoarco (xibate), lançando, na direção em que iulga estar a vítima, umá ffecha,
provida na ponta de dois dentes de cobrá. A viuma vai então definhando ir-
remediàvelmente.

Embora tenhamos 
^poucos 

informes sôbre as representações religiosas dos
Karaiá, já se pode verificar, no entanto, que a concãpção anirnista d'o mundo,Áara]â, Ja se pocle veriticar, no entanto, que a concepção anirnista do mundo,
como a forma mais rudimentar da vida religiosa(77), se manifesta nesses índios

Tambérn êles encaram os fenôrnenos da semi-vida durante o sor1o, a ex-
tinçáo de tôda atividade vital com a morte, bem como os sonhos e as visóes
como- prova de existência dum mundo de espíritos separado do substrato ma-
terial; nesse mundo há urna imagern imateiial de tddos os indivíduos, tanto
humanos como animais, cuja distinção para o índio, aliás, se limita à forma
do corpo.

Ensinou-lhes a experiência que no sonho o espírito abandona o corpo da
pessoa adormecida, afim de vagúear pelo espaço, êntrar em comunicaçãô com
outras pessoas o,u outros espíritos;.1abem- também, embora talvez por-simples
efeito^ da sugestão, -que os seus médicos-feiticeiros, dotados de fôrfas supe'rio-
res, têm a faculdade de passar-se voluntàriamente para o estado de sorã, ,lo
qual a sua alma perscruta as coisas desconhecidas', entra no corpo dos ani-
mais para, na qualidade de "lobisomem" assustar e prejudicar o^s inimigos,



e Íealiza, enfim, tôdas essas coisas com.que os xân1anes, em tôda parte ede maneira sempre_idêntica, sabern garantir a sua influência.
Âs almas dos defuntos, que no lrimeiro tempo, 

"o*o 

-ã"i*u 
já foi rem-brado, se acredita Dermanecerem nas i*áááç0"r"ãà ffir*", gostam maistarde de voltar a süa antiga habitaçao.-- Aos parentes aiarecem de preferêrr_cia em noites de trovoadal , euando cai a cli.,vu-*r"#;i"à qorrdo os re-Iâmpagos alumiam_ a escuridãà, o, ,r"úã, r""orãà* 

-or..pã*"a", 
farecidos e,por meio de a{tas lamentações 

^e 
c3ntos, procuram transportar-se para um es-tado de êxtase artificiar, que afinal taz'aparecer, perante a fantasia excitada,qualquer fantasma que dàseje ver.

Essa "religião" ânimista,'se lhe quiseram dar êste nome, carece ainda de
l:dg ", qualquãr. fr"du*".,iá ã;;. =N*ào conseguiu ainda erevar-se à acei-tação de um espírito sLrerior que domine tôdas 

"-s 
cãrr*'ã-aã quar o homemse considere dêoendent-e na dxpecÍ.aiiva de_ ;;";;;;;; ". 

ã*rgo por suasações.. É pg' isto, também, d;-ri-,;'i;ü ú.d;,;i;:"i;ád Js rerações exter_nas entre o homem e a divindede, como ídoros, pr'áü";;;;"iito, oruções etc.Mas, de outro lado, possuem aqueras cerimôniaí das quais em tôda parte dc
'"yldg se parecem fer desenvdrvido as lo.*", ,"p".iãrà, ê "rlto; são asmisteriosas.
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Danças de máscaras. É notório o salienteua,,ça§ .,e mascaras. .E; notório o sariente papel desempenhado por
:::r1-T"r"uT1q?r "19" as tribos norte_americurrr*. ' À 

"r.ur.", dos informes
ij9_f:'t obtidos sôtrre os costumes *"ár"g;;--ã; 

"á".i"""i*"'*Jiàrái'rT'fTj
:Xpi""T9-""*:i il.1,-lt::'1,ii1 :1: há,'"_,,ão ,91"*ryià;'r"pà.ii"iui, às dançasdoí Tekuna(r.), J*i1rr; e das tribos d; U,.,os le-Kuna('"), Juri(/') e das hibos do uaupés. os "temllos,' e ..ídolos,,'de
que falam os mais aniigos relatórios dos miisioná.ir; ;;"üã] eürr.,t.-o.ronão são, eyidentemente,
g_l1l-:"ir" do que os .iranchos medicinais,, ou .,casás ã; iüt;;;#;;:;:tfanhos cosfumes de máscaras neles orrarr:ladncneles guardados.tranhos cosfumeis

- Foi sômente graças ao rico materiál em máscaras trazido à Eurooa oelasduas expedições ão kng, q"; ;;i""çá" f"i ;;;;;;"I"-à]rriaã;;i; HlÍ:duas expedições ão Xingu que a atenção foi ;o;;;;"t"-à;r,rgraã;;ü ã;;;d-anças festivas tão impo-rtantes para a'compreenrao ãr-"iJ*.. do índio. Das

*"T.?:n:"r 
feitas depàis entre ãs Karaiá iesultaram-r."riãrãr-ãrÀÀr- *-p-rrl

As danças de máscaras dêstes índios sao de interêsse todo especial por
om as da Melanésia, tanto na forma áas .,.,á",,r_

causa de notáveis anaiogias co-m a.s da Melanàst" ilã";; iãiár"ía, TraI#ras como nos vários usos ligad_os_à festa. A cornciáÀn"i" 
""ãá"t 

o-se em tãogande número de particulãridades rrrê â r{ecnri^ã^ Á^- r^-+^^ r^ ..n ,rF"q{g número de particulãridadesBran.,e numero de particularidades que a descrição das festas de .,Duck_
Duck" da No'a Bretanha, feita. por x't"i"r"t *iJi, pãa"J" ,ã."ir, mutatis rnu-**Ut:,YTO-"^ para. as.danças dà animais ;;;11;;ãã;;ffi ã,,iásc,l@J uç arurrrals rvd)tzaíJas pelos Áalarâ.

9it,:l:,r:^p:Tli: rltg"l,q,rc as menciona, aáq.uiriu, coiri grande difi-culdade, uma desàs máscaras(80),'qr", 
"rrirà1u;õ' ;;;;ã; ;; "?#;;r":i;

<78) Os Tekuaa, tambóm charnados Tikuna e Tukua, moÍam !o Solimõcs .

Nota de H. B.
(79) Tribo do Japuá.
(80) Casteloau: o. c., páç, 44!. Nota de H. B.

Nota de P. E.
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(81) o. c., pás. 45.

Tocantins juntamente com tôdas as oubas coleções. Â ilustração da p]:ancha

IX de suai "Vues et scànes" (Paris, 1852), que representa uma dança, não está

bem certa, porquanto, ao contrálo do que-se vê na figura, a parte inferior do
abdomen e ãs f".ras dos dançadores náo ficam nuas, mas escõndidas atrás de
longas franjas de folhas de buríti. Àlém üsso, há exagêro na altura do toucado.

Mais tarde, Spiuola(8l) comunicou alguns dados sôbre o assunto, adqui-
rindo também algirns tuajes de dança parã a exposição_ antropológica do-Rio
(1882). Todavia,-êsses tiajes não alcançaram o lugar de seu destino, Pois iá
se eshagaram em Goiaa.

Foi graÇas à aiuda do chefe Pedro Manco que pude Uazet felizmente al-
sumas dir àarcarás mais interessantes. Sem a- int-ercessão dele, dificilmente
íe teria vencido a supersticiosa desconfiança dos membros da tlibo, pois uma
série de viaiantes, sôbretudo o próprio Spinola, haviam cometido a impru-
dência de frofanar êsses objetds sãgradoi. Conka tôda a expectativa, os

exemplares irais bonitos exisÚam entre os Karajahi, cujas aldeias eram ls
únicai que possuiam os "lanchos medicinaiS" acima descritos. Em lugar
dêstes, Êaviâ, nos aldeamentos menores, simples para-ventos semicirculares,
abertos em cima e atrás, como os que se veem na ilustração dada por Cas-
telnau. Entre os Xambioá os ranclios faltavam inteiramente; é provável que
tivessem sido demoüdos após o encerramento das festividades. Os trajes
de folha de palmeira obüâos com êles estavâm todos amontoados na maia
próxima, e por isso já estão um Pouco defeituosos.

Tôdas as máscaras de danças representam animais(82). Entretanto, a
imitação da forma dos animais não alcança o grau observado nas máscaras dos
noÉe-americanos e dos Tekuna; o ser que se pretende representar é caracte-
t'tzado apenas por alguns dos seus traçoi mais 

-notáveis ou até sômente pelos
ornamentos aplicados !o traÍe.

Quanto à forma, as máscaras, que são usadas isoladamente ou então

aos pÍres, se dividem em três classes.

1.o Trajes com toucados de trançado simples de folha de palmeira
(inaudã). Dêste tipo colecionamos os seguintes:

a) O bôto. Figura masculina com os orgãos genitais de tamanlro exage-
gerado; é trançada d1 folhas de oaguaçu. O tronco do dançador é coberto por
ím gitrâo, corn mangas, que desce até a cintura; uma esp_écie de calças veste
u pa"rt" inferior do vãnÍre e âs pernas, até a altura do ioelho, enquanto a cabe-

ça é envolvida num cap:olz, terminado, na parte superior, em duas pontas re-
iorcidas e que encobre o rosto todo (fig. 18).

b) Uma figura semelhante à anterior, sem orgãos genitais, repres,entando
o peixe doorÍ (pirarara?) A vestimenta do torax não tem mângas. O capuz
tem seis pontas curtas providas de nós terminais (fig. 19).

(82) fsto foi cofimado por Fritz Krau*r "Tmaaskemachbildrg€D- voo frittlereo- 4! goey-"
(Zeatmlbrasilieat-, J;hrbeh des SÍâdÍircáen Muews Íüt Y'ólketkunile zu Leipzi§, B$d 3,
1908/1909, Ircipzig 191O, págs. 1O1 e 115. 

Note de ,,. B.

Nota de P. E.
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Fig. 18. Máscara do boto (1/ZO). Fig. 19. Máscara do
peixe doori (provàvel-
mente pirarara) (L/20).

c) O escaravelho- (korehaÍo, um dos insetos mais encontradiços na re-gião -dos campos) é u'a máscaa"'pâ"ã ã-t"oo.., rrsnnerrq r{a rar},-- ^^ L---:s:pa{a g tro:rco, trançada de fodai'áã ri"iii.
*"j:1"11"1,j1.*:1.^":pu,,^::*j_",", à,i rtl; t"ô,q;à;;ãü;yH à:':t,T"it:11,:
:::1""1luy::il_:,1{h*.:l,gLqi,;si;-á*;;;r#ã;"iãffi }r"."JáÍ*r"iI""f X;
X " 1,ff "", I?3I.,i.. "H Í:" ::9" 3ú, *"_llli ú "úiü : d 

", 
"tÃ.- ã J iãiâTt 

"ffi 
:

â" n::j.^ j 
1 3.,j ": j.1 tral ga !o . 

m ai s srãi s ;i.ã, ããi,"ri,iã ;ô,ã;iil üil ir?ir?r"'r?"":da quo cobre o óeito e á^rr""rs"l'-f;;;;à";;;"ilà"",';;1.".:l?rl-r#lil"ili3:
treitas para os bracos. Âs r'rer'rrr" ã^. -al.^..1^F^^ 

^-^^-r^li:lt"r.,"rf:-il 11,fl:_:..o),,0,"fr' ã; d,ú;J;;;.'i:;t;à';fi-".1'iffi#:itr";à
atrás_de franjas de buriti itiã. iõl-.d) o tamanduá-bandeirà (uariri), que se redu-z i-guarmente a uma espé-le to,cad-o p_ara a cabeça e'o tronco,iã* à"-a ãu 1'üi;;';rr"çado duma:i", -qã J"#ã." ;Ê;',"H;';;T.'Íii',íi,";,11il',"""ffÍ,h," itifi1i.:,?"*.1T1 i:*;
*:::: 1",*^ g"- ^li!ti: _ 

cuj a' hast e, d" J. 
- 

;;1.;;,i õü' ãil; e [t'i'"âT,ã]il:vezes e prolongada artificiialmente--por meio duma vara. ' Na--extremidade
I.iB ^lj_,:::.^:no,iT." 

r.ir, ãõ-]ãrrü".. 'õ-t"aã"'t":i, 
lli,â'"rt,iiã ;ã1"T,T,?::e 82 centimetros (fig. 21) .

Âs máscaras acima são_ as que foram.obtidas entre os Xambioá. Numaaldeia karajahi, foi feito, arém aíssô,-úm--rápi.i;d".;;;ã ái,* q"r"to traje daruesma categoria. É

-. e) o falconideo caracará (iira), igualmente emaltura inferior à do ..ta*àràuà-,b;áà";;;, ã p""ria"
braços.

forma de funil, mas de
de aberturas para os
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2.o. Máscaras de tipo "Duck-Duck" (yato;. São chapáus

de dança cilíndricos, cobertos com delicado mosaico de plurnas,

cujo desenho reproduz o respectivo animal.

a) O peixe piabuçu (abusettra) consiste num resistente
trançado cilindrico de buriti, com â altura de 82 ce'ntímetros
e circunferência média de 45 centimetros; termina, em cima,
num prolongamento à maneira de trança, envolvido com inl-
bira preta, e guarnecido, na ponta, dum tufo de penas. A ex-
tremidade inferior do cilindro alarga-se em forma de funil,
para se ajustar à cabeça do portador' Essa parte inferior, que
mede uns 25 centimetros de altura, é envolvida de tiras de
buriti tão próximas uma à outra que o rosto do dançador e

velado inteiramente (prancha XII, figs. 7 a e b).

Â parte contral, cilind'rica, é cotrerta de finas varinhas
de taquara, em sentido longitudinal, sôbre as quais é fixado,
por meio de cera, o mosaico de penas. No lado anterior,
eorre verticalmente uma faixa amarela, de 10 centimetros de
largura, orlada de cordéis brancos e pretos de algodão tor-
cido, e acompanhada, de um e outro lado, duma faixa ver-
melha, com a metade da largura e orla idêntica. De cada uma
dessas faixas parte, em ângulo reto, um largo prolongamento
vermelho, correndo para trás, e dividindo cada lado do ci-
lindro em dois campos retangulares. Êstes são preenchidos
de retângulos azuis sôbre fundo âmarelo, separados por meio
de barbsntcs pretos.

Nas duas extremidatles. o cilindro é envolvido com pa-
no azul de unilorme militar. O envolvimento primitivo era,
em todo caso, uma faixa cle algodão preta ou branca e preta,
tecida com malha estreita, como nas máscaras reproduzidas
na figura 22 a e b. §m tôrno do bordo superior, em que está

Fig. 20. Máscara do escaravelho (1,/20).

Fig. 21. Tamandú-
bandeira (armação

para a cabeça)
(t/24).
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enfiada, além disso, urna série de plumas de arara vermelhas e em posição Y€r-
tical, corre uma pequena orla de penas verdes.

No lado posterior, em que
está grudada penugem branca,
pendem, .uma sôbre a outra,
duas séries de plumas de arara
azuis.

Através do terço superior
do eilindro pâssa uma varinha
horizontal. enfeitada nas pon-
tas com longas borlas de pe-
nâs.

b) O peixe pacu (oriua)
tem forma semelhanto. A par-
te óilindrica é mais baixa, mas
tem diâmetro maior ( altura:
50 centfunetros; diâmetro: 55
centimetros). Também nêste
toucado há uma trança que pâr-
te da superficie superior (60
centimetros) (prancha XII, fi-
gtrra 2 a e b).

No ]ado anterior corre
igualmente uma larga faixa ver-
melha com orla pretá e branca.
As partes laterais ostentam urn
desenho complementar dp li-
nhas em zigue-zague rombudas,
obliquas e de traçado um pouco
irregular; são linhas vermelhas,
sôbre fundo amarelo, e com or-
la preta. Atrás pendem igual-
mente ã.uas séries de plumas.

Ás duas máscaras têm, co-
mo peçâs suplementares, lon-
gas guarnições de buriti que se
põem em tôrno dos ombros e
da cintura. Um conjunto de
tiras pretas de imbira envol-
ve o pescoço. Nas mãos, o dan-
çador leva chocalhos de cuia
e em redor dos tornozelos, as
ataduras com guizos de casca
de theuetía (fie. 22 b).

Fig. 22. Máscaras e dançador mascarado.

Foi possivel fazer um rápido esbôço de duas outras máscaras dessa cate-

c) Uma delas diziam representar o kabtoto (iacaré). A parte cilíndri-
ca é vormelha, com cruzes duplas, horizontais, de côr amarela (fig. 22a), c
apresentando duas tranças curtas e divergentes.

d) Quanto à significação da outra, a do animal Uarene, não há certeza.
A côr fundamental do cilindro é azal. Em cada lado desce uma cadeia de re-
tângulos amarelos sôbre fundo vermelho. A iulgar pelo ornameÀrto, parece
representar uma cobra (fig. 22 b).
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rulheres inais idosas,^às quais se revela às vezes o segredo.

Abre-se a festa com um desfile das máscaras -pela aldeia. Os parlicip_an1e5
as mulheres mais idosas, às

Em ambas as máscaras, o lado posterior tem como enfeite uma série
dupla de curtas penas de papagaio verdes e azuis, fixadas em sentido longi-
ttrdinal .

3.o Uma das máscaras, a duma ave preta (tirehâng), não tem emble-
ma de animal. É um rosto humano, feito düma grande cásca de cuia, o terço
inferior pintado de preto, e o restante de vermelho. À boca é guarnecida de lábios
de cera e dentinhos de madeira. Entre as estreitas fendas dós olhos encontra-se
em altura desnatural, o nariz, feito de cera preta. No lado posterior eai uma
guarnição de penas pretas e pardas, enquanto na frente e nos lados o corpo
do portador é coberto por longas tiras de fibra de buriti (prancha X, 8).

Com isso não se esgota, absolutamente, o número de máscaras dêsses
índios. Cada aldeia tem os seus modelos especiais, e havia uma porçáo de
"ranchos medicinais" literalmente entulhados ãos mais diferentes ti-pos.

Além das mencionadas, enumeraram-se ainda as seguintes como de uso
comum entre os Karaiahi:

Os peixes: pintado (Pimelodus Sorubim), treme-treme (Gymnotus elec-
ticus), cfucote, fau e pirarucu (Sudis Brgas); as aves: tuiuiu (Micteria Jabiru),
japuira (Cassicus sp.), mutum (Crax), iacu (Fenelope); e finalmeute o veado
e o caranguejo.

Festas de máscaras. Havendo grande abundância de gêneros atmentí-
cios depois de caçadas e pescas felizes, o chefe manda f.azer trma festa de
danças,*que r" prõlorrgu eriquanto durarem as provisões(83). Vários dias antes
da data Íixada Já se iniciam os preparativos. -As mulheres se encarregam de
Í.azer a comida e as bebidas, e os homens, na meüda em que náo estão mais
ocupados com a caça, tratam da confecção dos costumes-de dança. Cada
umá das danças é conhecida sômente a determinadas pessoas. As catÇões
que as acomparham, e que se transmitem hereditàriaràente de pai a filhg,
dizem ser coàpostas em 

-linguagem arcaica e incompreensível ao comum da

n"nf:X"u; 
animal representado corresponde um som característico, repetido

constantemente nas cairçoes. Assim, o'pu"o grita: heiyong he, heiyong-he, o
jacaré: hu - hu - hu.

As mulheres assistem à dança, mas não se lhes permite ver as máscaras
sem os seus portadores, pois são mantidas na crença de- estarem vendo real-
mente os resiectivos "es!íritos de animai§".- Exceções fazem-se aPenâs com

Tôda a gente exclama então: nakunerare! "Aí vêm êles!"
Durãnte o desfile, os mascarados lançam achas de lenha em tôdas as di-

reções. Depois de se retirarem, ultimam-se os preparativos Para a refeição

Abre-se a festa com um desfile das máscaras pela aldeia. Os participantes
vestem-se na mata próxima, dond_e surgem grita-ndô em- voz alta: hairg hm hang.

(83) Esta fÍas podia levar à suposição de srem as festas coosequêocias de "caçadas e pescas felires".
Na reaüdaáe, elas são etoi ràigiorcs, cordenados em sêrie, t6do cada rmâ aua detemiaada
é1ma, como âs festas de outrai reügiões. Pra não precisar tÍatú da aqulsição do susteoto
eãquáto dura a festa, é natural que se pÍorcm e reuam os víveres antes dela começaÍ'

Nota de H. B.



festiva e a bebedeira,,até que, daí a poucas horas, os dançadores aparecer,de novo, iniciando a dança_l bsta corisis-t",_a-À*àirã à."'1Yii""t-o"1friT"i
pulos peculiares._ o^dançâdor não deve, d"'f";;;i;;;;reverar a sua ide*-tidade; 

^ 
não pode falar, nem tossir ou espirr-ar- ;-il;;iprr-ente náo devecair. caso contrário, é rogo rnorto a pancãdas, corfro se'dá também com o"Duck-Duck" e o "Hamet], do roro"rà americano.

_ se, entretanto, tiver necessidade de tossir, o que naturarmente acontecenão raro sob o calor sufocante da máscara, o árrç"ã*;;ü;"." o meio doshomens da assistência, gue se põem a tossrr ao mesmo tempo, para que a vozdaquele não seja reconliecida-'
Realizam-se as danças numa sequência determinada; cabe, todavia, ;rochefe. decidir qual deve óer a dança i*cial. 

---v44rr4'qsc' vq

A mulher curiosa que penetrá no rancho secreto ou que aproveita outra

::"#I#Ue qualquerlará ver os trajes de *ár-"r."r,?="ti"gf,I'; p;i; Ê;;
Em geral, porém, as outras mulheres intercedem perante o chefe. Ésteusa de clemência se a eulpada, além d" pro*etã;-;ilê"ãt", ;ààur" ãrg"* t à:

!:T: de penitência, que 
-consiste, na niaioria ã"; ;;r*; ãâ t""", um rüoou t3z9r uma grande esteira de buriü. se, enhetanto, náo se submete 

" "rru,condiçoes, ou se o trabalho não é feito com 
"r*"ro, indica-se-lhe um ros;no mato, onde ela deve apresentar-se em tempo determinaào.--Ãi-e-"ilrrJ;tüa enhegar-se aos homeníreunidos. se deixa'de co*pare"àr, 

"r-rr.Àã"r"1"_cebem "permissão de matá-la oode a Lncont arem. o cadáver da culoacla
]1p"-r"'no fundo !.o rio. Ninguém pãa", 

-""u"iá"."I""ãi 
na cabana davruma, que se considera como asilo.

o homem oue revera o segrêdo a u'a murher é, por sua vez, decraradofora da lei. I
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,. j:: "9"j::":r::- "^r:111::,!árbaros 
ügoraram pelo menos em época

3ntiga não se prêcisa por em dúüda, *ormertE pã.qrr""; ffi;, *,ü#"à;terra se pode demonshar a existência de *enÂmp-nc o-Át^-^^ D^-^^^ -^-!--terra_ se pode existência de fenômenos ânálogos. parecelporém,

3T.,*i"*:I j,r,li"i1 
-ob."..u.1 

mais o *::il ;ã;'l;ã;; ;Jã##H#:a tribo vizinha dos Taa tribo vizinha dos Tapirapé 
^tôdas as murheres íir"* ,*'u ,r", u, máscarasem yirtude de circunstânciâs, fortuitas, de modo q"" ;il--üá o,rt o recurso

il":"1"^"r:_:j,*lÍ::Tas glcoltradas na *utu, .poiqr" i"là;rr* h"r,", mo-
*"1:', ::-f.*.,*9:u"^: _l:: 1,",p",,ú * 

-*aí"",ã,""à-,?;;" 
acampamen-to,Íoi,preôiso que os nossos ";á;;à;; ;, ;;j;;;;- "riã"i}íIíi:o1;âêste fim.

senão perdoá-las a tôdas e abandonar o ,"greáà1àr. 
*" *'-

Também entre os Xambioá teria desapâeciào'o costume, segundo infor-mação de Pedro Manco. Não obstante, ião 
"o, plrãdiil'rerar sem mais

. ^..9:"_.^9-:ses 
costumes tenham ou não assumid.o feição mais brand.a, o certoe que o respeito das mulheres diante das máscaras e dà rocar em q,re são gua.-daàas não àeixa de ser realmenc 

"otau"i.
ã;;;r' a casa'dm-homens tapirapé está coberta.s6 Da.parte guperior, de modo que o iateriorg:*o.T*.,XLe. máscaras rG-.*p""iã -"JJ'ãu*, aá"-ãji5,"".i-!J"n,i"r., atiás, não está

Note dc H. B.
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Lendas e Folclore

. Ainda nos últimos dias de nossa estada em Santa Maria, colhemos um1
série de lendas da boca do velho Pedro Manco. Em vista da escassez de in'
formes dessa natureza provenientes da Âmérica do Sul, não deixam de ter
algum interêsse, apesal^ de sua simpücidade e pobreza de pcnsamentos e

"rfibom 
a forma eiteia em parte muülada. Como dispuséssemos de_ pouco

tempo, não foi possíúL infehzrnente, registá-las no textô original, ainda mais

Encerrada a festa, lançam-se fora ou queimam-se as máscaras. Quando
muito, guardam-se as penas nelas usadas.

Sôbre o verdadeiro sentido dessas danças, é provável que nunca chegue-

mos a umâ compreensão exâta . É até duvidoso. qúe os próprios índios tenham

ainda uma noçào exata de sua significação. Ãs- analogiãs encontradas em
povos mais bem estudados permitem, entretanto, formular certas suposições.

Certo é, em todo caso, que a máscara representa o espírito do animal res-

Dectivo. Os animais represéntados são ou animais de caça ou entáo entraln
iro rol dos que desempe'nham certo p-apg! no mito tribal, como a cegoú4,,o
iacaré, o tre-me-treme.^ Na América ão Norte, há danças de ursos, danças de

túfalos, etc., que têm a finalidade de fazer com que o espírit-o -que 
rege os

ursos ou os búfâlos faça aparecer êsses animais em maior qu-antidade, enquanto
outras danças se refe;em a animais que se tem na conta de antepassados ou
que tem qúalquer outra significação mitológica. É possível que as mascara-

das dos Kãrajá se baseiam sôbre idéias semelhantes. Com isso, teliam atra-
vessado a frónteira da forma mais rudimentar dc anirnismo, porquanto a

noçáo de um espírito representati_u,g d"_ _todos os animais da respectiv.i classe

iá 
-pressupõe 

umà certa abstração(8s) . Na medida em que se procura inf luen-

ti"" Crt"J espíritos de animais ôm sentido favorável ao hômem, êssas danças re-
velam os primeiros traços de um culto.

Indagando-se dos índios a razáo pela qual mantêm ,o segrêdo diante
das mulh"eres, respondem todos, sem exce.ção, que as mulheres não devem

ver tudo, porque falam demais.

A necessidade de salvaguardar a autoridade dos homens em face das

mulheres aparece em tôdas"as sociedades em que reina o costume dessas

festas. Cànhecem-se também fatos semelhantes da Antiguidade gregP e

oriental. Nesse empênho, que ao homem de nossa cultura se representa.talvez
como violência bru=tal 

"ottiu 
o sexo mais fraco, exprime-se provàvelmente uma

das mais fundamentais "idéias-de-povos"(86) pertenõentes à humanidade inteira'

o zunidor não parece estar em uso entre os Karaiá; pelo menos não foi
possível obter nenhúma informaçáo a respeito dêsse objeto.

(85)

(86)

Im Thum: o. c.' p&e. 37O,

Acêrca dêsre conceito criado por AdolÍ Bastim veja
de Etnologia e S*iolo§a de Baldu e \llillems.

Nota de P. E.

o verbete rldéiade-pwor" to Diciot&b"

Nota de H. B.

u.
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porque a tentativa de fazer uma tradução interlinear deparou eorn dificul-
dades insuperáveis.

Se essas tradições ficaram inteiramente livres de influência estranha, é
uma questáo que se poderá resolver com se-gurança sômente Erando houver
ensejo de se controlarem os dados com os de ouhos informantes. Por ora,
não há obieção a f_azer conh'a a hipótese de se tratar de produtos genuinos
de mentalidade índia.

Tanto a forma como os conteúdos concordam com os dos mitos que co-
nhecernos das outras partes da América. Justarnente o mito que coia- maior
faeilidade é sugerido^ ãos índios por missionários, o da grande inundação, náo
revela, na presente torma, nenhum parentesco com a versão cristã.

Quanto ao mais, encontram-se analogias com mitos da Guiana, da
Âmé,rica do Norte e, môrmente, da Polinésia.

As lendas de número I,a VI parecem ser fragmentos de antigo mito tr.ibal.
Nem tôdas estão completas. Nalgumas falta o fêcho ou, pãlo menos, se-

gundo os nossos conceitos, a pointe. -

E1o tôda parte, aparece com nitidez a concepçáo genuinamente índia tla
tidade de homens e animais. O animal aoui se distiísne rlo homem ânenâsidenüdade de e animais. O animal aqui se distingue do homem apenas

na aparência externa, porque ambos mudam continuamente de forma-. Âo
referir-se a um animll que entrava na açáo do mito, o narrador explicaza,
de ordinário, que no funão o novo personagem não era senão outro Kàraiá.

I.
Kaboi

. Kaboi, -o avoengo dos Karajá, vivia com o seu povo na região subter-
rânea. Aí brilhava ó sol quando era noite sôbre a teria, e vice-versa. certa
vez chegou até lá o grito da seriema (Dicholophus_ cristatus), ave do campo,
e Kaboi resolveu segrrir o grito em companhia de algumas pessoas. Alcançbu
um buraco _que cond.uzia à--superfície dã terra. MaI sômeirte os seus compa-
nheiros pudôram at-rave_ssá-lo, enquanto êle próprio ficou preso na abertrr'ra,
por eausa das grandes dimensões de seu corpo, ê só deixoü aparecer a cabe-
ga. Os Karaiá vaguearam pela regiáo, enconhando muitoi frutos, como
bacuri, piqui, fruta de veado, bem como abelhas e mel silvestre, mas viram
também uma porção de árvores mortas e lenha sêca. Levaram tudo isso
ao lugal em que Kaboi estava à espera deles e mostraram o que tinham acha-
do. É.certo, respondeu êle, que a-terra é bela e fértil, mas a]enha sêca prova
que tudo o que vive aqui, não tarda a cair morto. Por isso é melhor ficârmos
onde estamos.

É que no domínio de Kaboi os homens ficavam muito velhos. ildo'riam
sàmente quando de caducos não podiam mais fazer movirnento algum.

Quando Kaboi voltou para iunto de seu povo. mostr.ando os frutos, a
maisl p21[s de sua gente qu-ís saii para a superficie da terra. Êle aüsava em
t'ão: Encontrareis túdo o lue vos lor necesiário, mas haveis de morrer cedo.
âssim mesmo, uma parte do povo se foi ernbora e povoou a terra. Os restan-
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(89) A16m dêste, * mencionam Komahera e Kuarodjâ'

(90) "A lrcmba".

tes ficaram com Kaboi no mundo substerrâneo. Continuam vivendo. na ple-

nitude de seu ügor, enquanto a gente que está sôbre a terra se aProxima cada

vez mais de sua extinção(87).

Im Thurn {op. cit,, pág. 360) comunica um mito semelhante dos índios
Wr"iàir; 

-*r" ,' áitu"ôíçá ã" qr9 neste se conta ter o povq descido do ceu
.r., ã-i"*. Conhecàmos um inito análogo dos Mandan, tla Arnerica do Norte
i;;; Uittr"' t"aiãie, Nordameúkos, Bruielas 1851, pág. 131). Consideran-
à;f;e q;lo idioma dos Karajá, sobretudo em palavras de origem estranha,

í-" -1.'"onfundem muitas vezes, o no-me Kaboi parece corresponde"_1.{1il
í<r}"i,-Í*ãii oo Kamutxi, denominações dadas frequentemelte, na mitologra

;i,iãàri;;à,-ao sot^ã-ãá-É"ioitotar âas tribos aruak (ver, adiante, -as o-bser-

;;ã;;-;;Gii"àt á i"ttã aátlp""i"al. Igualmente Tamoi, o âvoengo dos Tupi'
talvez se identifique com êle(88).

il
Mito do Sol

Kaherero, uma iovem karajá, -casou-se 
com Xokraâ, qrre era rico ' Foi

mandâda ao mato, para buscar'leúa. Mas o sol correu tão depressa que a

"oitã 
à"r""" antei {ue ela estivesse pronta. Intáo a jovem se queixou com

. ãà" fdiot rr".o, 'àPor q,re me c"s"i com um homem tão rico e poderoso,,se

souob.igada a trabalhartão depressa? Não aguento isso. Faze o sol andar

mais devagar."

Em seeuida, a mãe mandou o filholas;, Betauá(eo), _que conseguiu que-

Urr.l*" p-"r""'do soller;. Desde aquele tempo êste andá mais devagar.

É muito clara aqui a coincidência com o rnito de ltaui, da Polinésia'

(8?)Fragmentosdemitotogiaquecolhientreos.KarajádoaoÍte'dizeEigualmentequeatribo
prccedeu a. m -u?"o'"r'&-"oã-rão, 

-t*á".-".iao-ãii te-m auã pmto dã masem ocideotal da

ilha do Bmmar situàãã 
"r]f,'-;;;;'tü acima de fvf*"t" (cf .'Baldus: .Ensaios de Dtnoloéia

Brasileita, pass. rsü;órl, -É"g*a. xtr"* iri-ãã"- wildni"""n Brasilieas, pág. 345), os

Karajá, aanaado qr"'í"-.í.'r"tãpãã"aã" ol".r"-'-.-tJ*o da água, consideram lusar de sua

origem o Fuo das É.a1-"i, pã"-íú--"t".1"F.91 "it";ã;;; 
p""*-aô.abaixo de Macauba' o

materiat a respeito, ;"-1f,ü.';;;-iiptind {-"Carajá Cosmogiaphy'', pâgs. 24a'249), ciaquenta

mo mais ttrde do ã*--ilnimr"i"ri, *ostr" iaãâiiaãJ. 
"ürpi"ãoá"o1u-. 

nos-. principais -.rotivc'
isto é, se refere tmbéli" ""-?-üão 

3"tt"-âneo como primitiva pátria dos Karajá, *m denças

e moÍte, à seriema ii,iã ;dtá -* "eguiu -passando ooi m burÃco à superfície ds tena, e a

Kaboi que, por teÍ bmigâ muito grande, fi"o, pi"to -". .S.tt 
"". - 

A tiadição segudo a qual

ããt.=ü,i"íaã ""irrã 
ã.-t.-",-eristé em-àuitás tribos sul-americaoas, Dor exemplo' mtÍe

os chamako&o . r.ütá-?o--ôÀà"o}-r" s"r"it--ã"tt -ã" kii"g*g, Teienlo e Tapirapé (cf'
Baldus: o. c. PáBs. 193-f95). Nota de ,,. B.

(gg) Tamoi é palavra puueate tupi, sigaificmdo'avô" e mais aada. Cf., por exemplo, Montoya:
o. c., pâg, 353/347. Nota de ,,. B.

Nota de P. E.

Nota de P. E,

(9f ) Segudo o material colhido por mq e^q 1947, ta aldeia karajá de.Smta Isbel' foi Kanuivrrc
quem quebrou . p.*ã-ãã-"o-t-p.rã f*e-fo adàr mais devagar. Acêrca dessa firua mítica cujo

nome !a lenda do aú"ã ãrirã" po-iÉrrr.oiuicrr i""r "airtit"l 
aparece sob a foma de Aaatiuii'

c.onfira Baldus: o. c., págs. 200-206. 
Nota de II. B.
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(92) Cf' Baldu: o' c" nÁg5-. 216, 217 e 
-219, 

as versões do mito do incêndio uiversal colhidas, em1935, ente 
"" xáraja-aà 

"qi"-;'""- fr;il;?.'-"
Nota de H. B.

III
Os dois Poderosos

Em uma aldeia se havia festejado uma festa. os dançarinos tinhamtirado as máscaras.,Tôda a gente ráír, para caçar e pescar. "cada ,,*ü;i;
r-"1 

,9 n1i*"iro a voltar com iica presa.^ Em tuês 
"rrr'o"r, 

or ho*"r, l"urr"*o 
',o, 

somente um moço foi sôzinho para jusante. sua velha mãe, que nãopodia sair de perto do-fog_o, porque ela cega e coxa, u"fr, ã""ú*'";r;;:rerguntou-rrre, quando voltou: Quem foi que dançou aí, foram realmentemortos os que dançaram? o filho respondà: Nãó, foram os Karaiá. massoDrepuseram os dedos à maneira dos defuntos (cf. atrás). Aí também vol_taram os ouhos; entre êles encontravam-se dois poderoso'r, Teuira e Xokroá.com sua faca de dentes de pÍranha um deres deg'olou , ,rámr, mostrou a ea-beça aos companheiros e m'andou cavar uma cova profunda. Âí mandou
Duscar cascas de árvore e pedaços de renha; com isso e'ncheu a cova e acendeutudo. Nas chamas daÍo[ueirâ os dois "poderosoi, ü;;;;; então um Ka-
1{á._d_"p9ir 

do ouho. Em-seguida, dançarãm, eom gritaria irfer"ai,-em ior""oa togue[a e cantaram:

Teuira idieura
kabo kabo
aehe aehe aehe hehehans
deara Teuita deara Xotqoã.

Âí os dois l! puseram frente a frente para o jôgo de ruta. cada um delesse vangloriava dizendo que era _capaz de flechar Lria vista do outo. Âtiramos projéteis ao mesmo tãmpo, de ^modo que se matam mütuamente.
De tôda a aldeia só-relstaram, assim,*dois periquitos. 

- D;i;-i;;;ns Kara-
iá, quq se haviam atrasado na caça, voltaram então, 

"rr"orrt 
rrãã á";iáã"-ê;:povoada. Assustado, um deles, quis fugir; mas o o"úã--o?t"uu. ouando.no üa segúnte, sairam para caçai, ouüãm na ardeia ã ,úaã-ãà"ptrã"-,;;;;

se as mulheres estivessein trabalhando. Ao voltarem, 
""ãã"L"rrr" a comidapronta e não sabiam.quem.a tinha preparado. Em vâo 

"hu-rro* pelas mu-lheres que tinham_Íeiüo o trabalho.' fitinguém-;;p""ã;.^--'No diu';;ã;t"-ü,a mesma coisa. No terceiro dia, finalmúte, ficaràm táo curiosos que-resol-veraT voltar quando ouviram o barulho do pilão. o""úo-í* casa encontra-ram duas meninas, que,deixaram pender a 
-cabeça 

em silêncio, qo"rdo éie,enbaram. Finalmente deram-se aieconhecer como os dois peiiq-uitos uans_formados. os dois jovens casaram-se com elas. 
---ó"1ãr-Jo"àrrd"* 

os atuais
Karajá(oz).

No mito do dilúvi_o, peruano, -publicado por 
^Bancroft (Native râces, V,15) os sobreviventes sãó -beneficiâaãs 

aã mesma forma pero serviço de doispapagaios, que tomam depois como espôsas iÍà" fià;;;, "rjo"trre"o, páe. 112).
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IV
Karaiá e Tori

Kudiá Promoveu uma aposta de.corrida entre um Karaií 
-:^"^*rr1?1(branco). No ponto de chegaãa encontravam-se, como prêmios, arco e tlecha

::',;;;;r"i";"Ià;. O rurãia alcançou por primeiro o ponto-de chegada e

;";;;-ilil;;;da, o Tori 'fi"o,, 
"o* aico ê flecha' NÍas' daí a pouco' o

ka?aiá achdr, à espingarda muito pesada e fez-com que--o Toli üocasse com

ài;."'il;ã;;q";É t""*po, êste usá a arma de fogo, e-o Karajá arco e flecha.

BemsemelhanteaêsteéomitotxirokipublicadoporMüllernapá9.11{
de "Urreligionen".

v
O Dilúvio

Os Karajá estavam fazendo uma caçada de porcos " p.e,Tggyitam .os 
aoi'

mais até entrârem nas tocas deles. Puseram-sã a desenterrá-los, retiraram

;;;;r;, após outro ã mataram-nos. Aí encontraram de repente um veadc,

à"p,ii, uma^ anta e finalmente um veado branco. Quando continuaram a

cavar, apareceram os-p?;-ã; r* hometr. -Aí o; Karaiá-se assustaram e foram

b,scar um noderoso fãiticeiro que conhecia todos os animais do mato. Êste

â#il;'dI;;;il;"* àã t"àu. chamava-se Anatiuâ e tiúa o.corpo fino,

;#",i%;ü;lg; g';J;. (Segundo.isso, talvez idêntico a Kaboi.) Êste.co-

mecou a cantar (e* ,oa-lírrg,rã, i' é, na língua antiga): Ànaüuâ' anatiuti'

ffi#;#1;'#rn"f - 
?ui, sou'Anaüuâ] trazei-áe tabaco para fumar!"

os Karaiá não o compreenderam. Foram correndo pelo mato e trouxerart

Iaàr^ã't3ã"tã-á""n.rãr'ã ili;;. Êle rejeitou tudo ó apontou qara alguém

;; ;í;;; r"**"áo. Então lhe levaram tabaco' Fumou até cair sem

sentidos.

Puseram-no dentro duma canoa e levaram-no à aldeia' Àí acordou e

"o*"çorr-" 
dançar ";;"á;. 

seus modos e sua língua incompreensível assus-

i;;;; r*rii e êstes se foram embora, levando as mulheres e as crianças'

Aí Anaüuà ti"o,, ,uo[rdo' Transformou-se em uma. grande-Piranha 3. 
p"l;

sesuiu-os. Levou coãsigo muitas cabaças cheias de água' Como os Karalâ

i;? q**;rr"l* ãr-"a*Li:a;r"* * *rodo, p-arar,,.qu-ebrou um dos vasilhe-

mes, e a ítgua começou a'subir. Cgmo isso nláo adidntasse, quebrou também

;';;d"d;:ã " 
ago"'i,rUi,r-Ãais ainda. Foi continuando dêsú modo até que

afiníl tôda a teria estava imrndada, sobressaindo da enchente apenas . os

*ànàr'á" rãp;;ú irã "trárl 
os Karaiá se ünham refugrado nos dois picos

da serra. Àí Anatiuà;;;;;;á" todos os pgixg-s para puxá-=los dentro da água'

õiárf, ã-pr*ado e o pacu puseram-se a_dubulh"i, ma-s neúum deles o conse-

gfi:' Àfioal o b_ic,rdãÇt'*" ** focinho comprido em forma de bico) logrcu

íubir na montanha õr'"ã;ú;p";;"ã; os Kàrajá para baixo. Àinda hoie

i
i,
I

;l
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em dia encontra-se lá uma grande-lagoa, que indica o lugar onde cairam. sórestou bem oouca gente,-que desõeu fqui quando ã ágr" tinha desa-
parecido(sa;. ^

Embora as enchentes periódicas como as do Araguaia nâo constituam-por- via de regra, .m-otivo para mitos de dilúvio, como"Andr"" ,"iie"t"-"oãrazão (o. c., pá9. 146), as. condições locais obseivadas aqú-iàoor"""m a for-paç4o do um mito dessa categoria. o viajante que, após Íonga viagem 
"í""ra,das. baixas paisagens marginais sobremodo'.exteniaí, â"pr"í-ãà 

"úõlto 
;a ú;santes montanhas cônic_as que se elevam dir-etatrenie nâ planÍcie, ;;úú;";d"senl a menor dificuldade como foi que os Karajahi, que são rnúito aiorÀôn-

t-ados -pelas enchentes, como acima obiervamos, clregá"a-- 
"-iõ.,o", 

o seu mitodo dilúvio_. E quem sabe se nalguma encheíte ã;;It"-";;pcionar ;s";i;;morros não sorviram de fato um dia corno último refúgio aos que moravamnas proximidades?

como na maior parte dos mitos de dilúvio sul-americanos, a inundação
aqrü 

_ 
também- não é provocada pelas chuvas, mas pela ação, de'se quebrar'em

vasilhames cheios de água.

VI
O jacaré e as mulheres belicosas

As rnulheres duma aldeia cosfumavam, em certas épocas, ir a uma lagcla
em qy9 morava um grande iacaré (kabroro). Tinham eiigido aí ranchos c"om
utensílios de cozinha, panelas e outras coisas mais. Levaiam para lá enfeitàs
de penas e cintas boútas, e também almíscar pur" ãrlrãsãi o corDo. uma
das mulheres era enfeitada com todos êsses aderlços, 

" " 
"rrru p"h ãob"rt" ãu ià

almíscar. Ficava assim sentada junto à margem, õnguanto as demais iam pro-
curar frutos na floresta. outras pescavam ou preparavam comida. r

Logo que as outras se haviam retirado, a mulher com os enfeites de festa
charnava: kabroro - kabroro - u-u-uh atarnang mriâkotâ betiuâ me-
naka.menakal "Jacaré, vem trazer peixe, matrin"cham, curimatá, papaterra,
avoadeira!"

O jacaré respondia: bubububu 
- 

analü'e. ..Já vou.,,
Aparecia então com um feixe de pescado. Em seguida deitava a cabeça

sô-!re a coxa da mrrlher, para ela cata-r os parasitas, e"adormecia. Enquanio
isso, as outras mulheres preparavam a corÂida e 4epois da festa iam' pa;.a
casa, levando aos homens apenas as cascas vazias das^ frutas. A mulher' en-
feitada ficava com o jacaré e seguia sômehte mais tarde.

com o tempo, os homens ficavam admirados porque as mulheres volta-
Yam sempre com as cascas vazias. Decidiram- exãminar o caso. um
dêles mandou ao filho que acompanhasse a mãe. Depois de persistente re-
cusa, recebeu finalmente a permiísáo e contou depois' aos hàmens o que
tinha visto.

(93) Acêrca de E:tos do dilúvio cf. Baldus: o. c,, págs. 2Ol-212,
Notâ de I{. B,
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as mulheres üveram de ficar na aldeia. Tambéú

peixes, e deitou-se para . Entretanto os homens o mataram com u'x

Daí a dois dias, êstes se reuniram e foram, êles próprios, à lagoa, enquanto
iulheres üveram de ficar na aldeia. Tambéú êles se esÉegaram cornas mulheres üveram oe flcar na aloera. ramDem eles se esrregaxam coÍI}

alrúscar e chamaram o jacaré. Êste apareceu como de costume, trazendo
neixes- e deitou-se oara dormir. Entretanto os homens o mataram com u'a

pontas e mataram os homens, eom exceçáo de alguns poucos, que escaparain-
Âs mulheres então desceram o rio. Nunca mais se teve notícia delas.

No tempo em que vivia o jacaré, todos os jacarés falavam. Hoje náo fa}a
mais neúum.

É evidente que se trata aqui dum mito de Âmazonas, em sua forma mais
simples, sem os elementos acessórios emprestados a fábulas do Velho Mundo,
com que os primeiros viajantes revestiram e deturparam o mito das mulheres
guerreiras tão difundido na América do Sul . O fato de a existência remota de
urn povo de Amazonas não encontrar na Arnérica base de demonstração mais
sólida do que na Europa ou na Ásia não nos autoriza a declarar, como frequen-
temente se tem feito, que todo e qualquer mito de Amazonas na América deva
ter sido importado (ver Martius, Ethnographie, I, pág. 730). O Novo Mundo
pode muito bem possuir os seus próprios mitos de Amazonas como as suâs
Iendas de dilúvio; toclavia e provável que o mito acima seja o único que nos
foi conservado em sua feição primitiva.

maça, jogando-o no mato.
Em seguida, os homens foram caçar; mataram ainda outros iacarés,

garças, maüecos e urubus, e voltaram com a caça. Gritaram zombeteiros
para as mulheres: "Vós nos enganastes, agora podeis comer carne de urubu.'

No outro dia as mulheres sairam novamente. Mas o iacaré não apare*
ceu. Afinal o seu cadáver foi encontrado no mato. Enfurecidas, corréram
parâ casa, f.izeram flechas e arcos e desafiaram os homens para a luta.

Os homens não levaram o assunto a sério e, para náo ferir as mulheres,
viraram as flechas ao colocá-las no arco; mas as mulheres atiraram com as

VII
As flechas mágicas

Num mato viviam dois grandes bugios, que devoravam todos os homens,
que podiam pegar. Dois irmãos sairam para matá-los. Enquanto andavam,
viram u'a mulher-sapo sentada à beira do caminho. Aonde quereis ir? per-
guntou ela. - Vamos matar bugios. - Se me quiserdes tomar por mulher,
éu vos direi como é preciso agir; do conhário, ireis morrer na certá. - Rindo"
os irmãos reieitaram a proposta e continuaram o caminho. Daí a pouco, chega-
ram perto duma árvore em que estavam os bugios, armados de flechas de
arremêsso. Em tôrno, viam-se as ossadas brancas dos homens mortos por êles.
Também os dois iovens tinham flechas de arremêsso e abriram logo a luta.
Mas os bugios se agachavam com jeito, de modo que as flechas voâvam por
cima deles, sem feri-los.

Em seguida, êles também passâram para a ofensiva. Logo depois, um dos
irmãos caíu ferido no ôlho direito e o outuo ferido no esquerdo. Os macacos.
se apoderaram de suas vítimas.

3-.
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Em casa havia ficado um terceiro irmão; era doente e tinha o corDo co-berto de feridas e úlceras; sàmente a av6 era bastanie 
--ab";s"dr;;t;;

dele. certa vez êle ramhém foi caçar aves. uma ãe ,.,u, h*hÃ-"ãri 
"ãfrente do buraco duma cobra. A coÉra saíu e p"ú;à;;õue estás fazenclo

:::i_9:tr.Í_g:," podes caçar se és tão.do"rt'" 
""rri-Ài'§,i, ."rpo"a""-ãiã

soluçando, é verdade que sou doente e inferiz , todos me abandonaram, os meusi1y1os estão mortos, sômente a minha avó se compadece 
"o*ig; " cuidá de miÀ.

* *::".: ^",:.bjl: 
euero dar-te um remédio, *à, 

"aã 
ãifur"á'"i"g;;-fi;;

:"^t-3:"_*^:judou. Aí ela lhe besuntou o coTpo todo com"pomada fireta. 
,Che_

q3odo, a casa, -a velha perguntou de que fiõara tào pretô. Êle se esouivo,-orzendo: fassei por enfue as árvores carbonizadas. N*o outro dia, êle'se Í.ibesuntar mais uma vez pela cobra e deu a mesma explicação à avó.No terceiro dia se-ntiu-se restabelecido e .esolíeu 
=iJ 

!"r, vingar osirrnãos.
A cobra deu-lhe uma flecha, dizendo: com esta arma mata,rás os bugios

lJ:^"-r.Tr"::f ""'_:"1:,::i:r.^^ 
j1,""*nho-encontrarásuã*"n"r_opo,["ã

::j"""'_*i*:*: ::t:t":,:T :11.,-Finge aceitar " p,,r;;;-ã "ãír,1fiã
com o teu membro entre o pé e os dedos.

QuandoQuando chegou ao lugai em que estava a murher-sapo, Íez o que rhe fôrarecomendado. À mulher-íapo deiiou-se iludir pr, àrà-ã'*";;ü"Tr;.; -í;i;por êle e-aconselhoà-o, a ütulo
li::":Sfnsa, a deixar primeiro 

"tir", o, brãt* ;"""*t;]"à* ,"gridr, o,ohos delés.

seus irmãos.

lizâ-las.

$riy chegou à árvore dos monstros e üu, debaixo dera, as ossadas deirmãos. os macacos .gritaram para êre, áireodo À";--#r;;r" primeiro.porém, esperou fuanquil-amente a1é or.rê ô§ ,.1.,o,"a.1^.- :;::* ^ ^-r1 -É-1e, 
. 
poréq, esperou r.a3qu1[amente aié q"" ;r- J";árH; ;#;;;,ol"lliu"o

acertou primeiro na vista de um deles eÍrcerrou pnmerro na vista de um deles e depois na do outro. 0s- macacoscairam, mas ficaram com as caudas perdu.aâas_""r [rnár. Â conserho danulher-sapo, mandou então um ragartà p"r, tira-toq"""JJ"i c*i,o.O iovem voltorr para junto d, 
"ôbrr, 

afim de lhe comunicar o des_fecho fdliz de sua aventura.
Ela,. porém, lhe deu então todo um feixe de flechas que tinham o, ::'*,- "'" :;:.-:11.i:_:":" um Ierxe ce tlechas oue tinham o poder

iiu1}ü:ffi ff í".i,J.::8"i"?,f ;:i:,"1#:":*:""H"Tiil.ft1*;tr;'fjlf;
::nlllp,T: "1q1 

espé9ie. de caça; g grq* "-, áàr"' ã;, ;É* disso, acom-panhada -duma 
dro-ga'mágica ial, fechada numa cuia. Esta se dórfi";;;

í":{,^+fo:::';"f,?9ft Já§i"i'":ffi 'â1"'?:1i*#âL"Hi,.1::i,'""f :iffil
Dessa maneira, o moço obtínha com faciridade tôda espécie de caça epeixes. Daí a pouco casou-se, construiu 

"*.r""tã;;;r""í, roça. Tinharecomendado à 
-mulher 

que,- em sua ausência, ninguém se utilizasse das flechas,
B:r!:" do contrário todàs haveriam de morrer. " Assim ,r"rÃ, o seu cunha-cto consesuiu. certa vez, persuadir a murher a sortar 

", 
ir""Àãr. Á pÃ;íútudo corõu bem. A tÍ*l;-d"-;r;";_;;fr, " u àLlti,àifà,*", rearrzaramo seu trabalho e foram,imobilizada-s'peÉ droga mágica. Mas'no momento emque voltou a flecha-de tirar,mel, ^apare"eü d" S,itito 
-rr_"-grarrd" 

;;L"ç,de monsbo com amplas gueras proiid", d" a"rrtãr.'" Cári"a, de susto, ocunhado correu emborã, serã lembàr-se do recurso indicado contrâ o monstrc.
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Este se lapçou então sôbre os homens, matando a todos os que encontrou.
Ouvindo o Larulho, o homem voltou da roça; conseguiu finalmente esconjurar
o monstro. Mas a metade da aldeia iá estava mortã. Voltou novamente para
a @bra, afim de lhe contar as suas máguas. Bem feito, replicou ela, mas náo
se pode fazer nada. Amanhã vamos sair juntos Pâra a câç4, para matar_-o
pirairucu. Mas se uma das minhas filhas te empurrar, o€ avisarás. No
àutro dia chegou a cobra com tôda a família e elncontrou junto à lagoa os

Karaiá munidois de redes(ea). Êles pesctlram, ao Passo que o homem foi an
dando pelo mato iuntamente com â cobra. Enqüanto ísso, uma das filhas
o havia tocado, rnás êle não disse nada.

Aí a cobra se transformou num pirarucu e persuadiu o homem a fazer
a mesma coisa. Ambos cairam na rêde dos pe§cadores. A cobra escaPou

através dum buraco e o homem foi puxado à praia pelos demais Karajá. Un
homem procurou matá-lo com golpes.de_maça, mas êle o agarrou-e Puxou-o
BâÍa o fàndo da água, de modo qúe êle d-eixou cair a maça. -Ven{o qug sen
à seu auxílio era iüpossível salvar:-se, a cobra o ajudou a sair da rede e desen-

cantou-o. Êste foi'o castigo, gritou ela, por náo teres dito nada quando a
minha filha tocou em ü(e5).

I ga aqui duas lendas ligadas entre si de maneira basiante frouxa. Con-
pleta parece ser âpenas a primeir{, Que apresenta m-uitgs -traço-1 existentes
iambém em nossos contos. De interêsse especial é a referência à flecha de ar-
remôsso como arma verdadeira.

VIII
Os pirarucus

Numa lagoa iunto ao Mangriuiibero (Rio- Cristaüno,,afluente esquerdo

do Araguaia) 
"haviâ lugares muitó piscosos, onde na estação das águas sem-

pre se f'ísgava grande riúmero de pelxes._ Acontecia,,porém, muitas vezes, que

ôs peixes-arras"tavam as canoas 
-atrás de si, fazendõ-as_ virar iunto de um

nr"rr.i" tronco no meio da lagoa. Certo dia Axurâ foi lá pescar com algrrns

Sompanheiros. Aí surgiu diaíte deles sübitamente a máscára de penas duin
nirarlrcu. Primeiro os"homers recuaram assustados, mas daí a pouco reto-
in*r** coragem, charnaram ainda outros companheiros e come-çaram a enxo-

tar os piraruãus e a cercá-los com redes. Quando tinham pegado uma porçáo,

.,r* .r"if,o disse que já era bastante, mas os outros matarãm mais ainda. E
quando entáo uir pirtudo (sorubim) pulou por cima da rede, ,1 velho disse

àãir "*" vez que ião parus"m de pdscar. 
^Mas foi em vão. Finalmente êle

viu também prriu, ,rma'piauu. Isso-não é hoqsinal, gritou o velho, a piava

não costuma'pular, e eita aqú pulou; parai! Em lugar disso, os outros ten-

(94) As redes de que se fala aqui, e na
feitos de cipó mencionados etrás.

leoda seguiote são provàvelmmte d apâÍelhos dê pesce

Nots de P. E.

(95) Krau* (o. c., págs' 347-350) pubüca duas vereões sob o título "Os bugios"'

Nota de H. E
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taram matar com golpes de maça os peixes que haviam pegado. Aí desapa-
receu de repente a lagoa e tudo o que haüa nela. Salvou-se apenas uln.me-
nins qu.s eslava sentailo numa árvore, junto à beira. Chorog e as suas.,lágri-
mas cauam na agua; um peixinho âs apanhou (tirou-ài de seus olhoí e
puxou-as para dentro da água).
' Aí ,"áp*"""rrm os piràiucus_ em forma de Karajá. Um,após outro, per-
guntaram ao menino: Sou parecido com o teu pai, sou parecido com o teu tirl,
com o teu irmão? e assim por diante, até que êle afinal tinha determinado todos
os seus parentes. Aí todos voltaram à aldeia para iunto das mulheres, cuios
maridosêles agora representavam. Um dos pirarucus deitou a cabeça sôbre
o colo da mulher para ela catar os piolhosj recomendou-lhe, porém, que ela
não examinâsse a 

-nuca e não tardou a adormecer. Mas a àulher não foi
carlaz de dominar a sua curiosidade; examinou a nucâ do homem e encon-
udu aí uma série de espinhos curtos. Assustou-se e acordou o homem com
um grito alto. Que foi? perguntou êle. Não foi nada, foi só um piolho que
caíu-no cháo. O ho*eni aelitou a desculpa e foi ao rancho de festas pàra
dançar.

A mulher resolveu fugir com o filho. Antes de partir, ela disse ao papa-
gaio dela: Se vier o papai e perguntar por mim, dize que fui buscar água, e
se êle voltar, dize que fui procurar lenha ou frutos. Assim aconteceu; o ho-
mern foi enganado pelo papagaio até que a mulher estava bem longe. Mas
afinal êle descobre o embuste, arranca furioso as penas do papagaio - 

que
exclama com ar de escárneo: Agora eu sei que não és homem, rnas um pi-
rÍuucu 

- 
s sai correndo atrás da mulher. Esta pede proteçáo iI uma garça,

em cuio papo ela se esconde. O homem alcança-a e pergunta à ave: Por
que és táo gorda assirn?

É que eu comi muitos peixinhos, replicou sh. 
- 

Então deixa ver os teus
excrementos. A garça obedeceu, mas com isso quase apareceu a mulher. 0
hornem prossegue-depressa em seu caminho. IUais tarde, a mulher continua
a fuga úm a criança, mas caminha muito sem encontrar água. Quase po$a
de sêde, chega a um pântano em que se encontra um puraquê. Pede-lhe
água, ^*, o" puraquê ^quer cedê-la'sàmente sob a cond4ao ãe ter relações
corn a mulher.

Mas tarde a mulher encontra um segundo puraquê, qtue Í.az a mesma
exigência para dar água, sendo, porém, enganado pela mulher. Encontra {i-
nalmente úm terceiro, mas êste não fornece mais água. A criarrça fica com
tanta sêde que ela se transforma numa ave e voa embora. A mulher gríta
atrás dela: baqui em diante, tôda a gente te chamará Kabidií!

(Àqui.o enrêdo parece estar deturparlo, porque na parte seguinte níro
sômente reapârece a criança, mas também se fala duma irmã da mulher, gue
não ocorre no trecho anterior).

Mais adiante, a mulher encontra uma onça. Esta pergunta: Com que foi
que fizeste tão bonita pintura em teu filho? * Foi com cera cozida. Então a
onça pede à mulher que lhe faça,também uma pintura de manchas tão bo-
nitas, ã deita-se bem qüieta diante dela. A mulher, porém. derrete 65rande quan-
üdade de cera, derraúando-a sôbre a onça, que morre em consequência disso,
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Â irmã tira a gordura da onça, guardando-a dentro duma árvore oca. Em

;;""1ã;. us d"ri mulheres 
"orrtioüa* 

a fuga. Depois de algum tem-po diz a
;;;-õ"i-"-me voltar, esqueci as miúas-flechasl Vai, diz a mulher, mas

;il;";;; nada da gord,-ria da onça, senão tu vais virar onç-a também. Tr)-

ãavia, a irmã não oEedeceu, mas, 
-ao 

contrário, impelida, pela fome, comeu

uma grande porçáo. Mais iarde, volta mais uma iez sob-o,pretexto de re

ár 
"Jqrre"ido'd*"'trogr, 

torna a comer gordura e é transforma$a numa onça..

Assim,'em forma de-animal, ela vai segyindo a irmã; esta procura então li-
te.tar-se dela, persuade-a a fechar os ôihos e, enquanto issó, sobe numa ár-

;;;;^ü""d;'di; à orçu "* tom_de escárn-eo:_ Ê-ste -e 
o castigo de,tua indis-

"r"fáo; "g"ra 
arranja-tó como p-uderes ' ru+"\ ela chega à beira de um rio'

"*'q,," Etá ,* iácaré; pede--lhe o favor de levá-la pala P.outra margem'

Êsse,^ porém, faz a mesma exigência como- o puraquê de há po1c?, *3t, "
izualniente iludido. Furioso, o iacaré índica ao homem o camlnho dela.

ií;;;;;}rã,-r *"n"r tinha chógado a uma casa abandonada, onde fizera

íüil dü'de-r"peot", vê subií uma nuvem de fumaça. Era o marido

1i.oé,'o'pirarucu), quá vinha pela vereda, fumando o seu cachimbo. EIa lhe

iosa cinza no rosto, á" *odo'que o homem não pode vê-la e o seu cachimbo
'r"-upuq". Enquanto êIe torna a acendê-lo, ela consegue avançar.Por uln

;;Ã;ã; "**irriro 
e, quando êle se aproxima pela segu'irla _vez, ela ioga car-

vão. A terceira vez, pàrém, êsse expediente não dá resultado, e eJâ Joga sat.

B"ú" ã, dois forma-rl" ,* grande rio, de modo que_ a mulher pode escapar.

Tomado de raiva e de vergoúa por não ter conseguido- apoclerar-se oa mulner,

o oirarucu volta para irrn"to dos'seus, os quais, fercebendo que foram reco-

,hãd;; p.o"*rir* d" ,ouo a sua lagoal de onde não sairam mais.

É óbvio que esta lentla, bastante_desconexa e desprovida de fêcho, visa
a deixar alguria li erdade à fantasia de cada natrador, para _que possa..l9l:,s:

*""tã, a "õ"trae 
outras aventuras e encontros da mulher. Para a mitologia

ãããpã.ãtirã-- e au iÃporiância especialmente a passagell erg que a mulher
ã";;-g"Iiá; p"i* gu"çr'(comparem-se as- observaçfies de Im-Thurn, o. c., p+g-

ãAOi]- O 
"p-i.Oàiõ 

aà-o"ça e^ncontra-se de forma muito semelhante e com pal-a'

iiãí'q"ã."-úêntúai nuã mito norte-americano publicado p-gr Boas e colhido
;;ü"=* -K;óú"rv aá-Elo-ôoi"*fi" (Verh. der 

-Berl. 
Ges. lür Anthrop., 189-1,

pãá.- fZU. Ai a müIh"" se encontra eom um gigante, que deseia ser pintado
de branco.

A título de contribuição para o folclore dos Karajá, quero acrescentar,

finalmente, alguns dos seus no^*es de constelações e de outros fenômenos ce-

i"rt"r, que, reíelam de algum modo a sua concepção da natureza. Em sua

sr"oá"'maioria, essas deãominaç6es são mais adequadas do -que as nossas.

üeixo aberta a questão de se saber se as constelações sáo realmente conside-

radas como aquilã que o nome indica. A iulgar pelas.nossas experiênciâs com

outras üibos,?, poiém, muito p-rovável que-assim seja.

À via látea ê o "caminho ãa cinza" (bribi), representação muito comum

entre os sul-americanos.
As luminosas estrêlas a e 0 do Centauro são os pés da "avestluz" (naukiâ,

Rhea americana), cujo corpo é constituido pelo Grande Saco de Carváo, que

fica perto.
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Encaram o cruzeiro do sul como a forma romboidal da ..arraia do rio,n
(barahoâ)(s01.

As Plêiades (teraboto) são um bando de "periquitos'(e7), aná-

89

o orion (hatedâotâ) é a queimad.a !a r9ea, (É 'notório" que tambémentre os eslavos e lifuanos essa- constel açã.o é relaciànada 
"o* à lavoura ea colheita. )

' A cauda do Bscorpião é a "onça,' (antauâ).
Âs manchas lunares são sapos (Lnau).
Âs estrêlas-cadentes compaiam-se, com muito acêrto, ao anzol com isca

lançado à água(e8).
O arco-iris é o "puraquê,, (koadji).
Nos eclipses lunares _diz-se: ahangdõ roro, a lua quer morrer. pedro

Manco negou que fazem barulho para evitar essa desgráça.

Ãr rrcrauçr (rrirauurur, sao um Dancro .oe.pequetos "periquitos"(sz), alogos às *pom-bas' 
_ 
dos..frelênos e 

- 
aos "pintirirei" á"- po;;'germâniáos.

(96) 
§equgdo Machado (9. c,, pâg.4o), "o saco de ca*ão é uma amaia da qual o crueiro dosul (Boró-rruéue) são os àrhos. o e p do ceatauo sa" "s órrrár-a. -rima ema.,,',

lYota de H. B.
(97) Escreve- Machado (ibidem): íAs-Plêiades (Dotó-botó) são m Carajá (em Afumã os iodíge_aas dali dizem ser uas periquitos)...',

Nota de H. B.
(98) "Os bóüdos (estrelas cadentês) são para os Carajás flechas inceadiárias lmçadas pot Xmditiot{(Machado: ibidem).

Nota de H. B.
(99) Ver a respeito dêsse-assunto o artigo de José Aathero Pereira Júnior: .,Tomaado à questãodos Eartirios,, (O Estado ae S. pZutõ- +-ãã maio a. iõ+il-. "--'-.-

Nota de fI. B.

Os Petuoglifos da IIha dos Martírios(es)

Mais ou menos a meio caminho entre as duas grandes corredeiras car-reira 9omprida e cachoeira Grande enco-ntra_-se, beír perto d;;;;ú-dt-
reita do rio, uma estreita ilha rochosa, a Ilha dos-Martírios (60 zz, defaütude
sul), que mede cêrca de um quilômetro d_e comprim""to, 

"r"uu"do-r" 
pu"rãã-

namente.na direção do sul parã o norte. No temio das enchentes é em'grande
parte coberta pelas águasf.enquanto na estiafem fica em US"ç* :;;-;
margem contígua do rio._ A sua margem ocideítal precipita-se àítâo sôbre o
gp9q9 do rio em forma de encostas escarpadas de uns B i 10 metros de altura.
Trabalhadas consideràvelmente pela erosão das águas, nota-se nessas penhas
uma infinidade de sorvedouros; ãlém disso, estão ãirriáidas 

"* *"à, ã;;
lunas,, pirâmides e arcos. â rocha predominante é um q"r.ir8 ;furt";; á;
granulação grossa e estratificação hdrizontal, que se diviáe em blocos enor-
Tes. Na margem oposta do rio observa-se idêntica formação. O rio corre
aí, por assim dizer, dentro dum canal natural de 150 m de iargura e declive
muito pouco acentuado.

Na extremidade norte da ilha, ern parte na sua maior elevação (cêrca de
15 metros acima do nível mais baixo âa água), e em parte um pouco mais
abaixo, ainda no domínio da linha alcançãda'-pelas cireias, obse^rva-se, nos



blocos de pedra do chão, um grande aúmero de esculturas rupestres que

se incluem tntre as mais curiosas de todo o continente e que §e tornzlram o
centro de todo um ciclo de lendas.

Foram vistas por poucos üaiantes apenas. E não houve ninguém que

as examinasse detiãamênte ou qúe fizessê uma cópia. Cêdo despertaram-a
atencão e a fantasia dos primeirõs bandos de paulistas de Pires Campos e do

mal-áfarnado Aúanguerd (Bartolomeu Bueno, o velho),- que, em sua exP-e-

diçao .or Âraes e suãs ricai minas de ouro, visitaram a ilht em fins do século

XüII. rur" ver aqui "o qalo, a cr:uz, a coroa de espiúos e o martelo, os sinais

dos mártírios de Ôristo ãravados em rocha".
Perdidos por rnuito-tempo, os relatórios sôbre êsses fatos foram redesco-

bertos sômentà em fins do sêculo passado. Enquanto isso, a lenda se apode'

rou do assunto e até os nossos diaítem havido aventureiros que partiram para

O Mâto Grosso, para o Xingu, para _o Paranatinga e_outras. tantas .regioes em

Drocura dos maiavilhosos indícios do caminho ao Eldorado, cujos autores,
'á*o r"*pre, se julgavam ser os iesuitas. O fato de-ninguémrnais se lemtlrar
dos verdaàeiios úar1ítios, no Araguaia, que, apesar da dãscrição clara deixada

por pires de Campos, o moço, que acompanhoú seu pai(100),,explica-se, polque
ã maior parte dos üaiantes não encontrou os_sinais, negando' por rsso, a sua

eristênciâ. Náo os procuravam no interior da ilha, mas nas encostâs esear-

p"d", q.r" dão para drio. Foi, por isso, também que Castelnau e, depois dele,

hufino-seguradb, não os descobriram.
Nós píóprios tivemos de procurar bastante tempo até achar o lugar certo,

oue fica à pãto menos cern pãssos terra adentro.
' A, figuias, das quais cópiamos sàmente a_s mais importantes 

. 
em rápido

bosoueio."encontram-à espaliradas, em forma de grupos-e de modo bastante
ireÉuúr'sôbre uma t,rpetfí"i" extensa. São ou níiidõs desenhos de contôrno,
i"o."Àerrturdo animais,^ho*"r» e figuras estilizadas, por meio de liúas de I
a h centímetros de largura e algunõ milímetros de profundidade, ou- então

simples gravações de tüços 
".rrrãdot 

e linhas arqueadãs sem forma explícável.

(Fig. 23, ns. 1 a 38.)' " Dentre os dese.rLos da primeira categoria destacam-se, antes de mais nada,

algumas fiquras de animais ?nuito bem eíecutadas. O maior e mais bem feito
J ü* i""urZ (n.o 1) de 130 centímetros de comprimento; em segu_ida, um inseto
(formila?), cuios óegmentos ovais são representados por meio de covas rasas

in.o af bám cômo lígartos com diferente§ formas (n-os 6 g a)._Uá uma esque-

rrra1ríçeo pouco maii pronunciada na flgura de uma ave (n o 2), nas de_vários

*""""o, (n-os 15, lg, 27 e 28) e, finali-r-ente., em figuras humanas. Dentre
ãrt"r, , Àais simples (n.o 34)'se assemelha_ às boneõas de palha torcida tão

ã""oáUraiças nas'cumiàiras das casas de índios. É mais coúpleta uma figura
oom as "it"*id"d"s 

estendidas (n.o 26), em que se observam -apenas 
hês

dedos. urira figura acocorada (rr:o 7), que segtrla na mão um machadg, gug e

r"*-ári"iau umomachado de pàd.a,'meiece rim interêsse especial' Machados

ã" p"am estão representados isoladamente nos n-os 9, 5, 11 e 29. A sua forma

g0 REVTSTA DO MUSEU PAULTSTÂ, N. S., VOL. II

(fOO) Cunha Mattos, Corogr. de Goyaz, Rev. ttim', 1 38, parte primeira, págs' 143 e &so'

Notr de P' E.
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Fig. 28. Grupos de petroglifos da Ilha dos Martírios (tamanho muito reduzido).
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concorda perfeitamente com o machado de pedra, enÍeitado com trançado
karaiá, qué se encontra no Museu do Trocadero (veia-se abás).

'T"*'or, além üsso, alguns desenhos estilizados, 'que, embora bem reco-
nhecíveis, não podem ser"interpretados com inteira ieguraoça.

Convem notar, sobretudo, o ornamento característico em forma de cruz,
que já víramos anteriormente num poste sepulcral mencionado atrás, onde
tãmbêm era circundado de uma linfa marginal. É possível que represente
aqui o mesmo emblema animal como no caso anterior (n-os 31 e 83). Figuras
eú cruz, de tipo diferente, sáo as de n-os 2 e 14.

Um círculo coberto de uma porçáo de pontos indicados por meio de pe-
quenas covas (n.o 23) e uma figura rômbica com 16 dessas covinhas, dispostas
êm quatro linhas (n.o 3) lembram muito as formas inteiramente análogas que
vimos numa das hibos do Xingu, onde eram interpretadas como "arraias pin-
tadas". Esta explicação vale também para outro sinal, que é um dos mais
frequentes e que os visitantes cristãos interpretaram como a "coroa de espi-
nhos". É um círculo de cuja periferia se desprendem pequeoos raios. Em
um ponto, a série dos raios é interrompida por dois traços mais compridos
(n-os 10, 12 e 18). A maior dessas figuras tem, no centro, um deseúo em
forma de T.

Uma figura muito curiosa é a de n.o 17, que poderia ser compreendida
quase como representação simbólica. Um braço eslendido, com a mão e os
cinco dedos afastados, atravessado no meio por uma faixa horizontal, da
qual partem para baixo 24 ou 2 pequenos prolongamentos.

Entre as gravações simples, na maioria de forma múto indeterminada,
há duas que coincidem perfeitamente com as representações do sol e dos pontos
carüais, como as conhecemos da América do Norte (n-os 25 e 35). A primei-
ra é uma espécie de suástica. Quanto ao segmento de circunferência, pro-
üdo de ganchos, que se encontra à direita em baixo perto de n.o 35, não se

pode decidir se pertence à figura ou se é um desenho apagado na parte res-
tante; como as de n-os 10 e 12.

Êsses petroglifos assemelham-se mais aos da Guiana, especialmente
àqueles que Im Thurn caracterizou como "deep rock engravings" em oposição
aos "shallow engravings", de caráter inteiramente diverso. (o. c., pág.400).

Náo há nenhum motivo parâ se falar também aqui de dois tipos de dese-
nhos essencialmente diferentes, oriundos de povos diferentes, porquahto se
encontram misturados no mesmo lugar, o que nunca se observa na Guiana.
Não têm nada em comum com os desenhos rupestres até agora conhecidos do
Brasil oriental, mas recordam vivamente as Tiguras entalhadas nas árvores
ou traçadas na areia que se observam entre as-tribos do Xingu.

A ocorrência do ornamento em forma de cruz na feição característica dos
Karajá torna mais do que provável a hipótese de que os autores dos desenhos
foram os antepassados dêsses índios.

O problema de sua significação já é mais difícil. Ao passo que as escul-
turas rupestres dessa espécie têm sido encaradas, por muita gente, como ins-
crições ou, pelo menos, como sinais duma época ãe cultura superior, de há
rnuito extinta, outros informantes consideraram-nas como brincadeiras sem
significado, feitas simplesmente para passar as horas de lazer. A primeira

\a{
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hipótese carec,e de base de discussão; a segunda aplicar-se-ia, sem dúvida, às
frg*rr. gravadas em cascas de árvore e na areia, mas náo a obras cirrá, a
vista dos instrumentos rudimentares, devem ter exigido uma soma verãadei
ramente extraordinária de tempo e de tuabalho.

.Â opinião mais.aceitável é a de Im Thurn (o,. c., pág. 407), segundo a
qual os índios esculpiram êsses sinais como recordaçõei ãe fatoí imlortantes
acontecidos nesses lügares. Essas ocorrências devem ter sido mais fiequentes
exatamente nas corredeiras - onde, na Guiana, se locaüzam quase- tôdas
as itacoatiaras 

-, 
como incidentes de navegação ou como encoirtros hostís

com tribos estranhas por ocasião de peseariú ou empresas semelhantes. É
verdade que. essa explicação_não se ap-Iicarja de todo âos petroglifos em apre-
ço, pois junto às cataratas do Ar-aguãia náo se encontrani graiuras rupesles
de espécie alguma, enquanto a ilhá dos Nlartírios fica, ao õontrário, nô meio
dum trecho do rio absolutamente liwe e tranquilo. Não obstante, trata-se
dum ponto sobremodo importante_ para _os Kaiajá. É que forma o limite
preciso de seu território pàra os lados do norte, e é tadbém iustamente aí
que as hordas dos §aiapó, que lhes são hostís, chegam com máis frequência
à margem do rio. É b"F possível que nessa região"se tenham travado-muitas
lutas enhe as duas nações.

À vista das circunstâncias, afigura-se como a interpretação mais aceitável
a de que as esculturas rupestres sãã rochas comemorati^vas oir marcos de fron-
teira, aos quais talvez se tenham acrescentado ainda os distintivos de família
de grandeíchefes.

II. SôBRE ALGUNS POVOS DO RrO PITRUS (AMAZONAS)

. _ Desde que, em 18641865, o Rio Purus foi navegado por Chandless em
tôda a sua extensão(101), êste rio pertence aos mais 

"bem tonhecidos dentre
os gFS.nqef tributários do Amazonai. Graças às condições hidrograficas ex-
baorünàriamente favoráveis da corrente, e à riqueza 

-d.e 
borrac[a de suâs

florestas marginais, o comércio e o trafego se deienvolvem, de ano em ano,
numa escala que ninguém teria imaginado. As numerosas hordas de aborí-
genes bravios recuam cada vez mais diante dos colonos que aí se vão estabele,
cendo, ou então, submeüdos à inÍIuência da civilização-, perdem as suas ca.
racterísticas próprias, de modo que também nesse territór]o está chegando a
undécima ho.-ra 

-para 
as pesquisa's etnológicas.

O leito do Purus está sifuado inteiramente no interior da grande planície
amazônica. Formado_pela junção do Âlto-Purus e do Aquiri (RIo Acre), o seu
curso, acompanhado de um labirinto de canais naturais (igarapés) e de lagoas,
se desdobriem inúmeras sinuosidades, através da planíàe"reiestida de fláes-
tas cerradas. No curso superior, as ribanceiras sãõ formadas pelos barrancos
altos e íngremes da terra-firme. Mais abaixo, predominam têrras baixas de

(l0f) Sôbre as viagens de Chadles, consulte-re o relatório pubücado to lounal oÍ tha Royal
g99éraphical Scieín vols. 36 e 39; veja-* tmbém PeÍ-erm's lltit{heitunéen, 186?, pÂe&
257 e sgs" mapa ra prucha 1o ' Nota de p. E.
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aluvião, que sáo inudadas, em grandes extensões, durante os meses chuvoSOS

de Noveábro até Âbril.
Os igarapés que na época da cheia estabelecem ligaçáo com os afluentes.

dos rios iiririt ot iêm e*".ôido uma influência decisiva Sbre a distribuição das

tribos nessas regiões. Assim, no Juruá, rio viziúo para os lados de oeste,

engontramos, oai latit.rdes correspondentes, as mesmas tribos cOmo no Purus.
Da mesma Ío.*u observa-se um-contínuo vai-vem de hordas indígenas entre
o Àlto-Purus e o Ucaiale, como também entre o Aquiri e o Madre de Dios.

De um modo geral, a região do Purus apl'esenta ur-n qua&o etnográfico
bastante simples. "Com e"ce{ão dos N{ura, -h"i"_ 

insignificantes, que habitam
na região da'embocadura, e_de algumas hordas de Pano no Alto-Purus (9oTo
os Kalna*ari no Rixaia), tôdas as"tribos aqui representadas pertencem à fa'
mília dos Maipure ou Í{u-Aruak. Por ora, não 

-é 
possível obter dados mais

orecisos sôbre o Darentesco dessas tribos entre si e cbm outros membros d&se
ilo*"roro gr.rpo'd" povos. Deve-se frisar, entretanto, que entre tribos de

línsuas mu'íto^ afins sã notam aqui divergôncias consideráveis quanto ao câ-

rátE e aos modos-de-vida, e quel além diiso, se observam semelhanç-as- muito
mais acentuadas com grupos'setentrionais da família- maipure estabelecidos

em territórios longinquõt âo qrre com os Slupos viziúos '

É muito notável, sobretudo, a concordância entre os usos, costurnes O

utensílios dos Ipuriná e os das tribos aruak da Venezuela e da Guiana.

Tôdas essai üibus do Purus encontram-se ainda num nível de desenvol-
vimento cultural bastante baixo. Sômente os Maneteneri do Alto Purus,
entre os quais Chandless já _enc-ontrara peças de vestuário, que êles mesmos

haviam feito de tecido de algodão, parecem ter avançado um pouco mais,

provàvelmente em virtude dJ inÍluências culturais vindas do oeste.
' 

Quanto ao regime de vida, vivem,em dependência muito -menor do que

os Katraiá e as triÜos do Xingu com rela-ção aõs alimentos tirados do rio. Sô-

mente ós Paumari são um p-ovinho predominantemente ictiófago. ToCcs os

demais obtôm o seu sustentd por ineiõ da caça e da lavoura nas f]orestas altas

da terra-firme e aparecem apenas passageiramente nas margens do rio, iá por
causa da oraea dó insetos. 

-A 
lavãura-é exercida em escala bastante modes'

ta. Graçàs ã abundância de planias alirnentícias silvestres, enconlradas nas

matas virgens, não se conhece õ perigo da falta de alimentos vegetais. -Têm
à sua dis[osição as castanhas do^ Paú, o cacau silvestre, os .saborosos frutos
à* ,orru'(Culiophora utilis), da massaranduba (Mimrrsops excelsa), e tôda^uma
rãri" á" f.utos^de palmeirás, entre as quais as'difereãtes especies de Oeno'
carpus( assaí'e bacãba). Aqú, entretanto, a palmeira mais importante para

a etonomia indígena á a pupuúa (Guilelmia speciosa), que é cultivada pro-

vàvelmente há sé"culos e 
",r1oi 

frutos, de pôlpa es!êssa e desprovidos de caroço,
têm um valor nutritivo quase igual ao da banana.

ültimamente os índilos tarÀbém têm participaclo cada vez mais' da ex-

ploração dos produtos silvestres que têm importãncia para o. comércio :nun'
ài"t.'Extraeà borracha, copaival sakaparrilha e óleo-de aldiroba, que for-
neceln em troca de artigos "i.operr. 

Íi evidente que as relações mais estrei-

tas com os negocianies"brancos- e de côr exercem- efeitos altamente desinte-

gradores sôbre-as suas características tribais.
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._ up",das,principais fontes de desmorahzaçáo é, para todos os que nele
estão implicados, o comércio com crianças índiãs, que'continúa em pÍeno flo-
rescimento no Purus por causa da constante falta*de habalhadores^ baratos.
Depois de. certo núméro de anos de semi-escravidão a serviço do, b.a""os,
os jovens índios não cosfumam regressar à terra natal com ai melhores coni
quistas da civilização.

- Até_ agora eram muito escassos os nossos conhecimentos relativos às
hibos,do Purus(102)._ Precisamente os _primeiros exproradores, como wallis,
Llhandless e Labre não, podiam, em virtude da forma ptla qual viaiavam, cuidaí
senão muito incidentalúente dos aspectos etnológicos do 'territórío percorrido.

Em exc,rsões empreendidas a partir de Hyutanaham (7o 4ü de latitude
sul), ponto- final da liirha de_navegâção a vapor, tive contactosrapiaor-lo*
os Paumari e travei com os Yamairadi e os^ Ipuriná um conheciriento pelo
T:l?r, suÍiciente para poder apresentar as obJervações seguintes como 'pri-
meira base de pesquisas futuras.

É verdade quea coleta. de peças etnográficas foi rnuito exígua. Em pri-
o lugar, a atividade artística dessas tri6os iá em si mesrn, él-^,,.^ dpcp--meiro lugar, a aüvidade artística dêssas

rcas ror .rnulto exigua. Irm pri-
já em-si mesma é pouco desen-*irj9, e-, em,segundo, 1i hordas qu-e de alguá modo se podem;i"""ç"; iã;

sofrido consideráveis influências pelas -rela[ões com os ieringueiros. ' uma
visita a tribos.que vivam inteiramênte afastaãas do tráfego t 

"üu, 
sem dúvida,

resultados- melhores, mas para isso precisa-se não sôme#e de Tempo e de re-
cursos indefinidos, mas também de 

^guias 
absolutamente seguros q'ue sômente

o acaso.,poderá.proporcionar. coníém notar ainda q.," íté pu.à u, aldeias
das "tribos amigas" se escolheram propositadamente iecantos ^tão escondidos
q"g é,quase impossível encontrá-las sern auxílio de um guia competente no
meio dessas enormes fl-orestas virgens, principalmente "quando ^na estação
chuvosa tôdas as terras baixas são iíundr,irr p"iu, águas. 

r

( 102 ) Desde que Ehrelreich escreveu-.isso, a tit-^ratura sôbre os índios do purus ameatorr, priacipal-meate Do que diz Íespeito às línguas. As obras <íos primeiros u*plãrãà-*" são, aléni da;-ã;w. chandless mencionad-ro -na 
-!ota. aottrior, "col"ü GÀ;.,;-;ôl;;ãoo" io- itã 

-*:*"i
betweeu the Bêni and Madre de Dios Rivers and the puÀ;, - Friziãi"e" k ;i. R;;;p-eoqqap\!ca1- s@ierv,-xl, Londoa 1889, e p. peteÀen:- 1,Di. b""-"ã11 Aus G. walüs'Nachlass", Auslad, .LIX,_ Stutte3rt .t8tj6. Em. I89! p""f-itrã"'.1i.t'iubücou .,Vokab'larc
voa Purus-Stâmmên,,, ZeitschtiÍt lüt E_thnalogie, XXI^4, eglf*--pàê.*SS_Zf, d;-;ilé;
-o 

material linguístico_paumari e yamamadi colhido por êle. *à-i"ã-?r.i"-"trve of a visit toIadim Tribes of tha Purus River, Brazil", nnnu"t hupoii- 
"r riJ siirn"ã"j* rnstitution, t9ol,

Iv-1s!r-!gloa , 1903, . págs.. 359-393, .,Joseph Bear steere, 
_ aàpãr" 

-ã. -Ã;;; sua üagem (págs.363-274), dá notícias das três tiit"" ão purus visit;da; -p- Êi;;;;t"t,"'i"tá ;,'ô;-lpiffiã;Yamamadi e paumari, ioforoado, priacipalmente, 
"ôb.;-.-;"^;;;..ão'ãã ".r" e as maaeilasde a{quirir o susteato' e-aprerentmâo páqr.ro".vocabulários, t."tãi-ã iãt." a. caatos. Atémdisso'convém menci,*r _ch. Nusser-Áspôrt: "ú;-ü;ã;1, ãâ'õr""- -r"ri e*u,,, Ausrnd,Lxru, s-tuttgart 189.0; -J. E._R. polak': À gr*r, ad a ,ocubiluÇ"ot the lputiná rm-Éuaée, Loadon 1894; Jorge M. von tiasserr ;Lo" t.ib."-".Çr:"i-ãJ'iá'ràa" *ãáiii*'ã.rPerú", Boletin de ra s@ied:aar GeostáIica de Lima, -xyri, iõôil-Mãii*ã iiorr...": .,os índicdo Território do Acre", lomal dov"*.iiio, Rio de Jaáeirá, lz a"'-iã"!ã de 1913; T,6eodcKoch-Griinberg: "Eil Beitras zur sprache a"" rp"t"-a-roãü""i,*làlrri,ii de ra sciété dqáméricanistes, XI, pâris. 19-14-t91Si J"a" Àtberio Masô: .bl fiàü'lõ."harar5rs,,, Rew.sÍada seiedade de Geographia do Rio de' jan;r", xxri-><Íiv, nJã d;-J;"à" r9r9; p. Rivetet c. Tastevin: "Les -rjr:rsue:_ du puús', a" ÍyÉ et d.s'régiãoJ-ritã-opn."',, Anthtopan,xrv-xD(, wiea r9r9-192ã; idem: 'r.""'t iú"r- i"ai..ru" du"- L'r""ir" 

--ãi-Ér-", 
du Juruá etdes recións ümitroohes", La Géo4taphie, 

-xxxv, p.;" -rs2rl--iãàLi-,.ils laguus a"awak
1,:--t-*-"'- et du j'l-r'á-' te--"p- ã'ã"ãJ"',--jii.k -ã'i"'-sã;ri'ià 

i,,ea.,^i,Íes, xxx-XXf(II, Paris 1938-194O. O atual e"táaá ão" nosos conhecimentos a Íespeito dos íodim doPurús é aDresenrâdô. .e"u-idameoi., p"r ÀriJ ütiiÃ*-7t;;ii'ii tâ'j"*_p,*s Basins,,,Hndbook'oÍ south .Ã*;;;-í;ãi";;,';;i:'-ã, -vüà"irigtà"^'if+1,"'piá1.'osz-oe6), 
que d4também' bibüografia' 

Nota de H. B.
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OS PAUMARI

Juntamente com os Yuberi do Tapaua e os Âraua -do ]un1á, que. são 
-os

srupôs mais afins dos Paumari, êstes índios são conhecidos também, há muito
fe*jpo, pelo nome de Purupuru. Já foram vistos e descritos por Martius.
Naq^ueld época viviam na rôgião da foz do rio, ao Passo que atualmente sáo

enóntradds apenas acima dã embocadura dos rios-Jacará e Tapaua. Rio-
acima, o pontô de sua localização mais distante é Hyutanaham.

Sáo de interêsse sômente por causa da vida que levam como rePresentan-

tes modernos da idade palafítica, ao passo que no mais não cooservaram

muita coisa de seus antigos utensílios e instituições.

vivendo, de há muito, em relações pacíficas com os moradores, _e parti-
cipando aüvamente da extração da borràcha e da copaiva, não tardaram a

"rlt ", na posse dos produtoi da civilização, como rõupas, armas de fogo,

utensílios delferro, e âssim por diante, mas de outro ladõ também não resis-

tiram às influências nefastas-da cultura. Estão agora de tal modo entregues

ao alcoolismo que iá não é possível estabelecer com êles um contacto mais ou

menos proveito'so.'Gustav Wa[is(103), que os visitou há trinta anos em con-

dições àe desmoralizaçáo menos'aüantâda, descreveos- eomo honestos, ,fiéis
ã "áur""edores de "oriirrrçu. 

Hoje em dia não se pode mais dizer nada a
êste respeito, uma vez que-é raríssimo encontrar-se um Paumari que não esteja

embriagado.

Aspecto físico, indumentária

Costuma-se exagerar a fealdade dos Paumari. Entre os iovens,"ão-,:39
raros os indivíduos "portadores de traços bastante agradáveis. .(pranúa XIII,
l). O que lhes dá uà aspecto repugnante com o avaáçar da idade é a-sin^gu.-

ü, À"ibru, da pele, muilo espalÊaõa ,,as legiõe-s úmilas da América do Sul,

a oue os hispaio-americanos'chamam mal ãe los pintos; esta enfermidade,

ã"'r"ú"r, áiod, porr* conhecida, manifesta-se de- forma sobremodo inten-

sa nos Paumari(ln).

í , 03 ) Ào lado das comuieções sumárias de Chudtess, as ertâs póstumas de Wallis (Ausland
"""'rãài,'p?g".-ier.-ság"li-constituem a nossa fonte mais iaportante ptra os Pauari.

Nota de P. E.

( 1O4 ) A deffiatose em aprêço é O pmpuru, *ado o aeu oome tambám dado aos próprio Paumari
""-' oãi.láiã-à;'*;-"ü';;ãêmie 'ent.â êtés. o Dr. EttoÍe Bioea ('Purú-Purú, aome. mazônio

ãí-B-"pi*q".t"". ái""iaÃi." ou Piúta, Mal det Pinto,.CaÍ_âtá_ete.",-Atguitos de Bioloéia, uo
xXúit, i. eo+, S. paulo 1944) piovocou reações de floculação _de Kline- para espircquetoe
ãà f 7 iaaios d@ntes de pmpuru da legião do alto rio Negro. O Í,esultado veio confiÍEaÍ a
-Gpãi".. ãã o;g.- tr"poo-êãiJ; d.ú deinodiscrcmia crônica- muito difudida na bacia muôai'
o,-e dj su idãoüdáãã-com as infecções chamadas piatâ, mal del pioto, carâté, etc, de outr*
pá"ã" ãàãJ""""r. úg"o de lota a Íespeito dêsse ãssunto é também outro trabalho do mesEo
fiio;; tlt úo ,,rrt"áã .to"-uiátógi"o" iôb.. os íudios da região do Alto Rio Nesro 

- 
âm'

zonas, nota II: Trmiãissaãrit""i1 transmissão al*ioo"" dã espiroquetose disqômica (Puú-
É"rú;P1oi;, ãii.i-ãt* ã.'l"ãiou à" Rio rçana", ibidem, mo xxr*,r.-265, S. Paulo 1945'

Nota de H' B.
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Pessoas de idade avr
rma corfusão a" ,,,*ll:3i:f:"":: :omo que marmorizadas, cobertasde uma confusão á__ 

_.--:í*s4 el,arçuçrrr_:omo que marmorizadas, cobertas
menos üsadas "r*" ",*"Tt"ri"p:t:.,^11T"1, 

u "1*""i*rríüa"r, mais oumgnos. Iigadas entre si. A. ;ã';;-àr"ilr"'" s crnzenro-azuladas, mais ou
ramente B.r""or. u_.alninqrl^" .t^ ^^^..^j^:s ,tornam_se, com freq,rércia, intJilf T:il*':â:?,"-X'q::1Shii{"ta+":"'JH;;*à'""'nT,T,ff 3,:,":'f '.ài:",1Â pele de côr 

"or*ul'puiá;-;;rãíà;uv 
uuurEru qe prntas nretas ou roxas.

nos quais essa anomalia de niÍrme ntqoãn "lt1:^rtii"te 
nos iriliuia"* 1àê"r,nos, quais- essa anomalif de piqve :tuero çDra arL,mauu o" pi$Tgntaoão se limita a uma pd;;;;*há:,;t:zento-azuladâs com ro.r, p"^riFéricu 

-ãüc-"nta.

Dificilmente os paur
)2. Á indumentá,,, jSlr-r?p":"TT 

^1o11 
dos rauchos em sua primitivanudez. A iadumentá.i" 

"*rpeiãJ:: **" 
.,u§ raucnos em sua primitiva

*" ,ura*aãi* iã"ãrridra. r1ôr nârrsâ ,l*j:-r"- if calças, qonsütui ü;ã;;um^a-verdadeira necessidud"'p;; ;;; à-"'"o 
c é§ calças' constitui para êles

ficam expostor düàotu euase torlo o ann "^liT:1^ ry19' d", insetols ; q;;
I:"T^19_r:to' à**"tu õi"" .tJ"'J :* .""oiiH-:,"
$:"*:T",l1il:'ft,ilid"r#Thffi "JJxT:"t{i.}":T#xH","r#Purus, e muitas ;"ú;;r;'rffil,ti,#".r"dXT:t1ll

A partir da ouberdade desenvorve-se ràpidamente a moréstia,- que emtodo caso é infecüosa, 
"*boru ,,ã; ;;;;""gran?es incômodos ãos enrermos.Os paumari são rl_e estatura baixa, possündo braços compridos e pernascurtas. Em virtude dos ânguros *àriaiu"r*", u*trã.ãinãiamente acentua-dos, o rosto parece quase re-tangurar. Á, ,.;d;;ü##;:", sarientes, os

:,T::,r."::"xlT;,*"1:{? ;;üB;i l",' po.,"í oüuã;ãT# como a parte
t"â, àl ;;ú;;, rcquentemente comprirnlda dão , ,i,úb. r"arJã"rr:,5#::

o Bbero,*," l,ifl,ffi X"_1"1"**,i ffi;"f,Tencachado encontram-s" 
"* Erúiúú;;;-r ou menos ,niforme.

"ao,3o,'ffi iTilJJ *T:JT,"ii:i"são 
perrurado', **;";;"r,"i a ver os

Regime de vida e abrigos

. _Os Paumari habitam exclusivamente

f rum_::"ãá"ã-p""r,"",.;;';";.dtr#T"s:XL3--*,f SÍX.:"u'::n;
Desde os tempos de Martius, em que não praücavam quase nenhuma Ia-voura' esta se d"rã"uoi""r-;i ôil,H".."*'àrgr;, &;", já começa no-;:ffXJ,"t#nY, porguanto às seringueiros ufa", áãiiràrrr"ias do nor_*f,;;d";;,ü#:i"i;lllj,."*,;,?i,:r:r":t*il""i"-sila"qdüd,d",

a propriedade dos índios. e" q"ã ;;';i;r, -f{J,iru"ã#: 
*""::1r:::n"f?}param fariúa de uma t"g"Ài";r;";;;", tubércuro (segundà wailis).

Habitações. Os

$id,ãü".{;, ff ,ff:T.;,tT3*"i,"rí:* 
ü"f,xy:x rr",#:n: ;;3;Daixas não oferecem nenhum i"tá.árr"ãü""t-r. _i;;ã*írr"*ioras são assuas habitações lacustres (g*át;]à;ã;.1,:--":" das lagoas, e em que moramna época dás cheias. p"r?]iá'*á*?ãir'oo 

menos pro[egidas contra a praga
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dos piuns, essas habitações se encontram sempre no centro das lagoas e não
,epoilsam em estrados sôbre postes, mas em balsas. Cada aldeia consiste em
8à 12 dessas casas destinadaí a uma ou duas famílias.

§ig. 24. Construção da habitação lacustre dos Paumari.

A construção dessas moradas é muito sirnples (Íig. 241. sôbre três ou
quâtro troncos de árvores ligados uns aos outros por meio de cipós descansam
duas camadas de varas que se cruzam em ângulo retO; destas, a superior, gue

é coberta de finos sarrafãs de haste de palmeira e esteiras de miriti, constitui
ó soalho. A cobertura da habitação consiste igualmente em esteiras de fibras
de palmeira ou trançados de folhas, que se fixam sôbre umâ armação de quatro
ou ?inco varas reculvadas. Em um dos Iados estreitos fica a entrada, acima
dã qual se encontra-m mais duas varas ârqueadas e convergentes na dire-ção- da
curnieira: sôbre elas se podem colocar ainda algumas esteiras para assim Íor-
,or*,r*^ espécie de ante-câmara. Uma vez que a cobertura não abrange tôda
a superficie do soalho, a habitação é circundada P9r um corredor de cêrca
de 1^m de largura, constituido pélas partes salientes da armação. Tôda a mo-
rada mede 1,75 a2m de altura e 5 a 6m de comprimento.

Nas habitações lacustres não se acende nenhuma fogueira. É na beira
do rio que se cozinha a comida.

Utensílios e indústria

Às canoas (kanaua) dos Paumari são embarcaçóes curtas, de uma só peça"
cortadas rente na pôpa, e com os lados verticais. Dos remos (uanâmi) usâdos
por êsses índios -adlquirimos um exemplar de confeeção muito esmerada
^(prancha XV, 11). Meãe 148 cm de comflrimento, tendo um cabo em forma de
riruleta e uma pá comprida, de 18 cm dê largura e forma oval e pontuda.

Armas. Os relatos anügos frisam expressamente que os Paumari náo lan-

çavam os harpões e as flechãs com o arcô, mas com o-ProPutslor. ÂlgunL Pou-
óos exemplares dêsse instrumento foram incluidos em coleç$es euroPéias, e



-

*:*n*rmenorizadamente por Uhle em seu estudo sôbre propulsores sul-

Â indicacão de tVJartius (Ethnographr"-, yol; I, pág. 42I.) deque êsses uten_
*":ü-:::"para lançar pedras 

"'pàíoiu, de bario-e'ideríÀ"nte provém de

Na época de wa,is já se usavam arcos (kutaü), que, da mesma forma comoo propulsor, agora cedeíarn o ,",, I.rgui à, ,r*uá,dãi"g;.'*
uma clava masnificamente habarhada encontra-se na coleção de Martius,

ãT#ltmlReP"roduzia" "á 
;il q"" acompanha 

" aãr"riçao da viagem

Â indústria dos paumari limita-se atualmente ao trançado de esteiras defibras de patmeira (kanaü) 
" a" 

"Lrtã, 
Jàpr", iiiii*iJl.-ôã;;phr da minhacoleção é de forma ciríndrica e t aba-úado 

^a" 
u.", 

"rí"iã, qr" se cruzam emhês direções num ânquro.a" oo g.""r; àrr".r"rtr"-ã;ii#;H; no purus. Emsua maioria, as vasillias a" 
"rgirã 

.eã'""ü;;;;õi;;;"";;T;l
l"rurffjf-il 

-ó-".ã 
ã" ãr,"riãr'"' d"""I;" e recipiente, d" rJf,:, rql*,á'n*::

os Paumari não curtivam nem trabarham o argodão. com a vida oueIevam nas praias do rio 
" ""r-urlã, "íJ!ra"* 

-r".":;-:;"á" 
,fà"" a" dormir.
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Usos e costumes

Ij:."i^"":,::,lr,lld" acrescentar 
.às informaç6es de Wallis sôbre usos ecostumes dêsses índíôs. fró1 o "rr"i*""to";r-ãffiü,üjflJ ;ttiuHT":

âlf;h1"J* j::#:""":',*"q:^f::y .Ú:,",", acompanhado pero sosro, se

:*;#",.,"*:J:::" j^i'-11"?,,:T+"*,"r"",,Í"qiJ"â1"T"_I":!X',?g":?"';primeira carne Dara comer. Nessa ocasiãg ;ü""I"Tá'T .?uidltâr'ã;l;":
f,:;"i?":':,3f,^n":' :"**':il:ii+":*;" l"*rrü'"g*"u[í a criança umg*"s"gt"3f ,,1*":"**:ii:iil#;"'ir:ü;ii""';*.*:'f "1LH'THpouco de cachacá e carne de_tartaruga masugada. -eã"*Jã"Ír*"iTà'xr,#
bém a inÍormaçáo de que o, Purr*u.i 

"*'"..t.,* 
ncrínÀ^o co o,.1.-^+^_ ^ --lÍn:":*'*.*,,*iq*;rã";;;i;'ãi';ü;.íJd::i:::il*l?,l"",ffiprolongado jejúm(ros;.

Junto à lasoa de Hyutanaham abri e examinei duas bepurturas. os de-tuntos (urna müher g uin- menino) haviam;iã;-;;;;;d"r"'#J'"ó"orrs. sôbreo montículo pouco erevado erigirá-se 
'"Áu 

p"qr"na cabana de esteiras.

OS YAMAMADI

Êstes ínüos, que se contam entre as tribostem srdo mencionados apenas incidentalmente

;;;' * indicacões depa;""1-§"'.1ârl),";i:31:X1H:"!|i'"" j::;: dos Arauá do Juruá, Joumal or the Raydl oeoét*
Nota de p. E.

menos conhecidas do purús,
pelos antigos viajantes, pois
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é raro âparecerem na beira do rio. Âs notas qgg aprelento aqui constituem,
por assim dizer, os primeiros informes acêrca deles(106).

Os Yamamadi moram à esquerda do Rio Purus, mas afastados do rio,
entre o Mamoria Mirim e o Pauini, de onde se espalham até o Juruá.

Apesar de sua estreita afinidade linguística com os Paumari, disünguem-se
deles, em gráu considerável, no aspecto físico e nos modos de vida.

Aspecto físico, indumentária e adornos

Sáo de constituição esbelta e graciosa. O rosto tem, em geral, boa confi-
guração, com traços às vezes quase europeus. Sàmente os zigomas um pouco
ialientes, a fronte relativamente baixa e a boca larga orlada de lábios finos con-
ferem ao tipo algo de estranho. Â côr de sua pele, como a de todos os selyí-
colas p*o', dü Brasil, é múto clara. Emb^ora em escala menor, sofrem
tambérÃ da molésüa da pele acima mencionada para os Paumari. O cabelo
é fino, entre castanho e pleto, de textura corredia, raramente ondulada. Acima
da testa cortam-no direito e atrás deixam-no cair comprido sôbre as costas.
As ooucas mulheres oue avistamos - 

a maioria certamente estava escondida

- 
àao revelavam naàa de característico em sua aparência. Quanto à esta-

tura, os dois sexos se igualam mais ou menos. Âo gue pareee, náo usam pin-
turas do corpo (prancha XIII, 2).

BEVr§TA DO MUSEU PAITLTSTA, N. S., VOL. U

Os adereços usados nas partes sexuais,
pelos homens, são iguais aos que se observam
na maioria das tribos do Purus. O membro é
puxado para cima com auxílio de um suspensó-
iio (kanúafa), preso ao cordel da cintura. O
suspensório consiste em um pauziúo de 6 a 7

"*^d" comprimento, envolüâo com fios de al-
godão, o qual tem, na fa'ce posterior, um laço qua
segura o prepúcio, enquanto na frente cai, à ma-
neira de franjas, um feixe de cordéis reunidos
em forma de chumaço (fig. 25).

As mulheres usam simples tanga de franias
curtas (kanatafa). Em tôrno da cintura, ambos
os sexos amarram, às vezes, cordéis de miçangas
de vidro branco-fosco (sômente destasl).

Assim como entre os Bororo, os homens
usam frequentemente cordéis trançados de algodao, dispostos em forma de
cruz sôbre o peito e as costas.

Com auxíIio dum pontudo espinho de palmeira, o chefe perfura os lóbu-
los auriculares e o septb nasal das crianças. Os enfeites das orelhas consistem

(106) As tertativas, feit* há ms dez mos, de estabelecer lma missão ao Pôrto da Prcvidôocia juto
à foz do Mamoria Mirim não tiverm êrito, aão tardando os íadios a Íugir ao mau tÍâtsoento
â que eÍm submetidos ' Nota de P. E.

Fig. 25. Tanga masculina.
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:3-"T::t-"*T'*11$e conch'.' 
"P* Peqxenos hrfos de penas suspensosnum fio comprido {matu), ou, mais lr"qü"ri"*ur," 

"*;0"";;;;*#;;
"".,so:r^?r,proüdas 

de um.disco de conchJ(a" 
"*u-àr'pe"r" àã=ir.r"tu".) íkohi,

e grossas, proüdas de um disco de conchila" 
"*u-àrpé"t" à;=ir"I"ü;) ik ü;fig. 26). ô septo nasar é atravessado por um osso de ave ôco (euenâ)-

10t

Como adôrno do pescoco. Dossuem
dentes de macaco " â" s"io'áo mato
presos, por_ meio de laços"duplos, a um
barbante de algodão de uir ou dois
fios (fig. 27).

_ Ornatos de plumas são pouco usa-
dos.- Adquiri uir único erteite para
a cabeça: uma faixa frontal com irma
série dupla de barbantes curtos em
cujas pontas estão colados tufos de pe-
nas de arara com auxí]io de cera^ e

Fig. 26.
Enfeite

auricular
(1/4).

ave ôco (euenâ).

Fig. 27. Dentes enÍiados em
cordel (l/2).

resina _(prancha XV, 1; veja-se também pran_
cha XIII,2).

Ocorrem igualmente braceletes feitos da
mesma forma. Outros se reduzem a cordéis
que terminam em pequenos túos de penas.
Longas borlas de pênas de papagaios [ataua)
usam-se susoerrsas a um barbante, sôbre o pei-
to e a barriga.

Faixas de 2 a 3 cm de largura, de um tan_
çado forte revesüdo de cera,"eom bordos sa-
lientes à guiza de aba, põem-se como adôrno na
parte superior do braçb. O fecho pode ser
r"El?do, para se ajustar bem ao coripo. Os
cordeis dêsse enfeite terminam igualmãnte em
rosetas de plumas, em cuio cerrto se amarra
ainda, às vezes, um tufo âe cabelo de maca-
co (fig.2B).

Caráter e Regime de Vida

Os Yamamadi habitam exclusivamente nas
matas altas e densas de terra firme, evitando as
margers do rio, de medo da pragá de insetos.

Y.:l *_, que náo possuem ca*rrori, podem pra_ucÍr a pesca apenas de maneira inciàental.'Sô-
Fig. 28. Bracelete

nição de penas
com guar-
(t/4).

mente quando-na época das """t""i"r, ," "r_:,ontaf peixes também_nos igarapés cheios até:l*1T q:11:: tamEém,nos igarapés- cheios até a copa das árvores e nos ria_
;::i.^.":gXi: r-epresad,1,1 êsses 

^índios 
procuram pãgáJos com auxítio de

*:*:1,=ões e'armad;thas.---a ;;; ã-;ffi;*l"u,;;;,',,,", o",,prçõ",principais.
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Asualavouramodesta,maseficiente,habilita-osaforneceremàsfêi-
torias de seringueiros-ã"it'ptÀ-imas difeientes produtos agrícolas, sobretu-

do bananas, "rnnrr"r" "'iú"I á" pupunha em trôca de fumó e de utensílios

de ferro. Quanto ao mais, p'o"úuà ter o menor contacto^-possível com os

brancos, porgue receiam pegàr doenças' "Catarro não tem?'i é igualmente

entre êles " pri*"ira-f,ãró"?; est_ereótípica-dirigida ao. visitante estranho'

Distantes das i"flíe"cias desintegradoras da civilização, conservaram

pt"rrrri"ãi"-u, q"ufidrd"r Úour que distin"guem o caráter de um-po:3" t13l1Y:
"il;;i;ã;ã", r'r,orpiãià;J;;ãh;ilà3, sáo as suas virtudes mais notáveis.

id-t;;; ãã' oU;"t,i" revelavam uma surpreendente ingenuidade e falta de

i;it". 
"Of";à""ráo-rá-úLr-oü;"tot 

que náo^eram de seuãgrado, náo deixavam

â'"-át"it*ür,- *"t depois jogâvam-ios fora às escondidas ' t

Erahitacões. A horda de Yamamadi que visitei nas proximidades de Hyu-

tr"ú;; ilJri"'*,ràuao, pouco antes, a úa -aldeia 
para aque)e sítio e estava

;;;;E com a for*uçáo'de novas roças. Por isso-, as suãs habitações eram

;#ffi;il.i";, ;il;rÀ rá'**rrt(pusãkara) de-singular construcáo' A base

é retaüutar , de 4 "'ãí;;";õ;ií,;;li.'zã_ 
s* p" largura. h altura total

;:ã;"S;J"'i;'" 
'{,r"t o ua'u' i"uudas, unidas' 49"t '" 

d'at' por meio de

sarrafos longitudinaif;p;;i; a_ cob^eri,rra de folhas de ,palmôira dispostas

ü;J;;"t;3*_rentiãt1á'ngitudinal. Cada uma das varas dã cobertura cÍúza'

se com uma das "ti*m]?"""a"r 
ru tát.u em direção-oposta, inclinadas de

ã;;;-p;;; fàra " ;;; t6[ ;' f""çõ"' de esteios' Eiias sáo ligadas por

meio de traves qr.r" ,'o meio mútas vezes .sáo presas ainda a um poste resis-

iãrrt" o,, talvezã ,*" átvore adequada (fig' 29)'

Fig. 29 Habitação Provisória.

Umadesuascasasdefinitivas(baiâ,yobâ),ficavanaprorimidade'na
nlantacão que haviar;-áUãráã"rào iiig. 

'3011 A base é eJíptica, quase oval,

irJ-f"à" fZ1À no diâmetro maior, e 6 áo menor. A entrada se encontra num

dos lados estreitos. Três postes medianos, de uns 7-'5m d9 altura' carregam

a cumieira. U* qrrurià po'rt", "o^ 
três quartos da altura dos outros,^comple-

ta a série e serve para ústentar a parte arqueada do lado estreito fechado '

I

t,

ll
ll

i r?-A_
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Uma vara horizontal liga os quatro postes. As séries de varas das naredes
laterais curvam-se sôbré uma- série 

-de traves horizontais 
"ãúra"1,t;;;hês metros acima do solo, sôb1e esteios fortes, ligeiramente inclinadás. Três

dêsses esteios ficam em cada um dos lados ;*p?id* ;-,rt.ri.ri"o em cada
lado esheito. No lado da entrada as varas verticáis convergem para a cumiei-
ra, sem se apoiarem num suporte mediano (fig. S0).

Fig. 30. Habitação definitiva (esquema)

As traves horizontais _que cercam a construção são ligadas com dois
postes medianos por meio dulma_armação de sarrafos; dessa m?neira, obtem-se
uma espécie de sótão para guardar provisões, ao qual se sobe por meio duma
escada.'

Tôda a construção é coberta de folhas de palmeira (paxiuba).

. Quanto _a animais domésticos, os Yamarnadi possuem, em grande número,
sômente cachorros de ra.a pequena, mas sobremãneira bravorl à" *raá q".i
o estranho que visiste a aldeialem prévio aviso está exposto a serlo pengo.

De animais bravios encontramos entre êles sômente pequenos mamíferos,
como cobaias, aguti.s etc., ao passo que as aves, mormente ãs papagaios, fal-
tavam completamente.

IJtensílios, Armas elc.

o guarnecimento da casa dos Yarnamadi é muito simples. utilizam, como
quase tôdas as tuibos maipure, redes de fibra de palmôira (yefu). Todavia,
sàmente os cordéis compiidos 

-são feitos_ dêsse mãterial, en'quanto a trama
consiste em simples tiras de imbira torcidas, com intervalos die 10 a 12 cm.
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Nos fusos com tortuais de osso isentos de qualquer adôrno (faldnini,
forma verbal) não há neúuma particularidade digna de nota. Mas o que
é muito curioso são os novelos de fio (uâfâ). Sáo de forma cilíndrica, com as

faces laterais muito caidas; do
cenho destas destacam-se, à ma-
neira de borlas, os cordéis iniciais
e terminais (fig. 31).

Muito toscos são os nentes
(masera), de forma trapezóide, fei-
tos de simples lascas pontudas de
madeira. Uma espécie de peque-
nos formões, de dentes de aguti
e com um pequeno cabo de osso

Fig. 8r. Novelo de fio torcido. de macaco (sinamuhung) são }sa'
dos para fazer a ponta das flechas.

Pelo menos nas proximidades de Hyutanaham não se fabricam panelas
(dioúa), provàvelmerrie po. falta de maierial apropriado; os índios dáí com-
piam-nos^dos Ipúná. llomo conchas usam-se grãndes cascas de Anodonta
Id,r*). As cuias (kaxi) não têm enfeite.

Os cestos (hâsiri) não se disünguem dos que se encontram entre os
Paumari (Prancha XV, 12).

Como pilões (huo) empregâm-se, como entre os Karajá, toros cilíndricos
de madeira escavados.

Os ralos de mandioca (patana) têm igualmente a forma comum: tabui-
nhas retangulares, arqueadas e de corte eliptico (35 a 40 cm de comprimento
por 10 "*"d" 

laig"râ), proüdas, na parte-central, de preguinhos ddpau de

falmeira, dispostoi em filas irregulares (pranchas XV, 8).^ De feitid singular é, porém, -o aparelho para prensâr a massa de mandio-
ca (kainaro). Coisiste ,oi, trrrçudo de fibrà tibeliana, côncavo, de 1 L/2 m
de comprimento por B cm de largura, cuias extremidades terminam em atilhos
estreitoi. Para êspremer a massà, esta é colocada na superfície interior côn-
cava, enquanto se torce o trançado em forma de espiral.

TamÉém o aparelho de _mádeira para produzir logo (uauari) diverge da

Fig. 82. Âparelho de
madeira com pua para

f.azer flogo.

forma habitual. -É que a pua se mantém firme na cavi-
dade da base por meio de um terceiro pedaço de ma-
deira, que descansa sôbre esta com a face inferior lisa,
constituindo-lhe a metade superior, e exercendo, com
uma das extremidades, pressão contra â pua (fig. 32).
Como isca usa-se fibra de paina sêca.

Os abanos para avivar o fogo são simples trançados
de folhas de palmeira, com feiüo de bandeiras (pr*-
cha XV, 6).

O tabaco (sina) consome-se exclusivamente sob a forma de rapé, como
entre todos os índios do Purus(toz).

( 1O7) Quaoto à prepsÍação e ao consmo valeo as melm iaücações que adimtc e Íarío pm
q rPuiaá' 

Nota de P. E.

' '-.-, 

--=Éár--*i-=a-ii; 

_'---.. *5= ,iiÊ'o-ry
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,^..^P31" 
a trituração das folhas sêcas usa-se um pequeno piráo (muiatari),

terto de uma resistente casca de {ruto (geralmente ãe-nerthô[etia excelsa); ã

::^r--$::p:llo-,é .d" madeira. Numa siíptes casa de ã"r""ãf (A*p"Ilú"J
g-uarda-se,o pó, qlq-é aspirado com o narü por meio d.e um osso'de ^uu" o"ó(túi) ou de uma folha enrolada.

As armas dos yamamadi são arcos e frechas, lanças e zarabatanas.
Os arcos (didixa) são de puy * palmeira. prelg, com um comprimentode 180 a 190 cm e uma largurâ de 2 cin na extrãmidáde e g ã* ,ro meio. Â/r!r uv tf rvlv . 

^
lT,"^:.,:_:: é plana, a extána hgeiramente convexa (fig. sã L;. a, ;;h""rr-dades teiminani .- oontas de z í 4 cm de ";ôr;;;;: fà'i-tu*errt" destaca-das. Na direção d": ;*ú;;;"d;r dil;i o diâmetro rre larqrrrc íra mqÀoi-9:.;^ 11 uTti" dai extremidades dimin"i o aiÀÃ"t o ã" 1;ü;;;";;d;_ra do arco, más não o da espessura.

ê

Fig. 88. Árco e flecha.
a. Flecha ervada, ponta, extremidade da haste e corte transversar (r/r0).b. Corte transversal do arco (l/Z);
c. Ârpão de duas pontas (L/IO). '-

arco r)ara crianças mede 115 cm de comprimento por 1,7 cm de lar-gura- A corda (matiní) é um simples barbante de imbira iorcida.
Também as flechas (hadu) divergem das formas comuns. A haste de ta_quara, de ubá, tem a grossura de urí dedo e náoyuila, (re uua, fcul a grossura _oe _um dedo e não possui prôpriamente emplu_mação. No enrolamenlo de algodão, da extremidàde i#eriôr, estáo enfiadas

apenas.algumas pluminhas orna"mentais curtas (fig. sg-a). 
--iiao 

há entalhe.Na haste está inserida u-ma peça de pau de paiâeira (Z/S do comprimento
total); por.meio de.denlinhos iie pir""há, a pontâ desta peÇa f""t "l'útá'iS;;
total); por.meio de.denlinhos áe irir""há, a pontâ desta pe-áa f""t ã iitá'iS;;oe comprtmento) é atilada em forma triansnlar o ^"^,,i,lo'Á^ --r.IL^-de coriprimento) é afilada "* fo.*" úi"rig"iái 

"-pi*íaã?5 entarhes Doucoprotundos, com intervalos de 3 a 4 cm. sé êsse. ãnfnrh". sêrr,êm;";"tÁ;^-êsses êntalhes servem paru'Íare,
g::brrr. a ponta, de modo^que uma parte fique 

"r""rá" oã ráiirrr"oto, é coisayu'L'rar a pu..*4, .,e moclo^que uma paxte tique cravada no ferimento, é coisaque resta_ a saber. Em tôria a sua ^extensão', a ponta é ,"rr"rtidu de espêssacamada de veneno de flechas. Em média,'o ôo*pri-"rrt" 
-tri"r 

ã"ffi"t;SIid?-$" veneno de flechas. Em média,'o óoápri-ento- total damede 170 cm.

_.^ ^l Tl" "1q*al dos yamamadi é a zarabatana (karapohang). Ao contrá-
lro 9o que se observa em outras regiões da América do süL estã não consistede taquara o_u _do tronco escavado da palmeira paxiuba, mas é feita de umaárvord dicotiledônea. Depois de rachL "* r"ritiào lri,si;rãt""r o caule deum espécime novo, proveeln-se de sulcos compridos ,r ãr"r *"tades, amar-
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rando-as com ataduras de imbé, enroladas em espiral e presas com cera e

resina. (Veja-se Prancha XIII, 2).

para alisar o tubo internamente emPrega-se uma vareta (disni) de pau de

oalmeira, comprida e aplainada de maneira muito uniÍorme. r\ maror Oas

ã;;;;àr;ú"iã"rr a" côteçao me-* 3s0 cm e a vareta correspcndente 342 cm,

enouanto a menor t"* 27t""*. Na boquilha, de 4-cm de diâmeiro, o tubo- se

;fi§,.i.1j ir""r'rãã"ádo a Z cm, na pon-ta. Em todos os exemplares o calibre

é de 12 mm.

À uns 50 cm da boquilha f.ica a mira, formada de um simplel chumaço

^. 
n *:::::';J;T:fl"u;ffi.8"t3fi"1:,.hi3"i:

Fig. 34, a. Cestinha com alça- de susPensão, usa-
da oe'lo atirador
de ffechas ervadas
(I/4').

b. Trançado do fun-
do da cestinha
(L/2).

cera. Os proiéteis sãó finas lascas de pau de
palmeira iseititâ), de uns 40 cm de compri-
iaento, cuias pontas, sobremaneira agudas,

são igualmânte' ervadas. Sáo transportados
numa" forte capa de folha de palmeira. que
Íaz as vezes d-e aljava. (prancha XV, 2).

Para evitar o escapamento do ar, a seti-

úa, antes de ser colocãda no tubo, é envolvi'
da, na extremidade inferior, com um tufo de

alsodão de paina (semente de Eriodendron
Sínauma). ^O atirador conduz o material
numa cestinha de suspensão (borõ) muito
elegante, feita de cipó elástico (tama)

(fig.34a).

No fundo da cestinha, as tiras verticais
se cruzam em três direçôes, formando cam-
nos hexagonais abertos- Uma delas, subin-
ào "- foima de espiral, enlaça-se nas outras
ã- e, finalmente, enodada às extremidades
delas. (Fis. 34-b).

Outro obieto usado pelo atilad-ot 
-"- 

**
cinto de cascá de árvore (kamata) de 12 crn

de largura, que, colocado em a6.rro fl45 viri-
.lhas, permite, como afirmam, scprar_ com

mais f-ôrça (veja-se prancha XIiI, 2). Quan-
do se quer atirar, a máo direita aperta a ho-
ouilha iortemente contra os lábios, de modo
r-rr
{ue êstes abranjem todo o bordo exterior
dela. Um momento antes do tiro, puxa-se rnais

uma l'ez a seta com os dentes, e torna-se a
empurrá-la com â língua. O,alcance deYe

ser-calculado em pelo menos 100 passos' A
zarabatana serve principalmente Para a caça

.*ffi



de macacos. o seu gmprêgo como arma de guerra já é quase excruido peradificuldade de manejo à h"ansporte.
sôbre o veneno de flechas (úo) vejam-se as observações correspondentesno capítulo seguinte.

Âs lanças (uaiia), para gorpe e arremêsso a pequena distância, e usadastambém na caÇa áe,.airtas ã d" orç"r, são inteiriniente de madeira pesada(Tecoma,ou.jacarandá). Do comprimento, que varia entue r50 e 2r0 cm, r/4a l/S'cabe à nonta--Esta apreseilta quaho ou seis-arestas, e gerarmente temcomo enfeite üm tufo de peias, ,rrp"irro-a um corder. A espessura da hastealcança um diâmetro de ? "*. ivàiu_r" pr"""rrã'fiii, ái.-*
Ábstração feita dos anzóis de imoortação, os utensírios de pesca consistem

H-f':g::-" armadilhas. As fisgas,sáo geiarment"-ã""ã"ãrã"t"r. o exem-prar maror adqúrido-para a coreção possui uma haste d'e ubá (Gy,ã"i-Ãsaccharoides) de $2.;-cm de comp.i*!.rt-o, em que estão insertas duas pontas
*"r:,1: 1"^ ryllr.:, com 49 cm à providu, d" irontlirã, ãã"àrro. No terçoinferior, as pontas são amarradu, 

"oi, "* ú*rá"i;;'A;;r-ltgã a rrr*" de ta-quara (fig. ^SS 
e;.

o segundo exemprar,. de dimensões menores, mede r,,cm, rg dos ouaisgbgr às"peças a" .Âaaeira. Ã-rZ* ã-rrrr, a coreção tem uma ?rài, "ri*iiãl]
de 150 cm dã comnrimento. Frechas dá pesca- m_enores, com várias poitas,fazeu..;' de ne^.r*àr a" iáir,u-á;;;il;r, rachad.as.

Ârmadilhas de nesca (auani) de construção muito engenhosa, são arma-das em série nas ftôres-tas'inundadas, a **ii"Lu--ã;; ú;?;;; u, pr"r", ,ãoretiradas diàriamente (fig. B5).

f
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Fig. 85. Ârrradilhas de pesca.
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Dgntro {" ágr13, ulol nryla é segurada em posição horizontal por uma
armação em forqúlha C C' C'1

Â orla da abertura é ligada, por meio de um barbante x, à ponta dum
caule de árvore fino e fortemente arqueado. Um segundo barbantt y, amar-
rado um pouco abaixo, conserva em equilíbrio a pãrte posterior dâ nassa,
à qual se pr-ende com auxílio duma travezinha B rr.^ A pónta posterior desta
se encosta debaixo de uma das variúas transversais da- nassal e a anterior
delaixo do pau",rnho A A', em que se fixa a-isca. Se, no momento de se agarrar
a isca, o pauzinho A A' é puxado para a frente, a trave fica sôlta. A nassa,
que assim continua presa sàm-ente _na parte anterior por meio de x, é puxada
para cima,, por entre a,forquilha, de. modo que dentrb dela o peixe ficã pen-
ouraoo a arvore, oe caDeça para Darxo.

Como isca usam-se principalmente frutos de andiroba.

Notas sôbre costumes e tradições

Também ente os Yamamadi havia pouca oportunidade de obter in-formes
sôbre as condições sociais, as superstiç6es e aí tradições. De interêsse mais
geral são, contudo, as seguintes três observações.

1. Cada família 9p o seu domínio de caça delimitado por marcos di-
visórios determinados'.- Para êste fim usam-se tufos de pelos ãe anirrais (de
capivara, aguti, macacos, espinhos de Cercolabes preheisilis etc.), entalaàos
em paus rachados que se levantam, de distância eú distância, à beira do ca-
minho que conduz da aldeia ao mato(108).

2. Um tratamento de enfêrmo a que assisti distinguia-se do habitual
método de cura dos índios por se reahzar de forma intéiramente silenciosa
e sem gue o paciente fosse submetido a práüeas de sucção ou sôpro. Nas
proximidades da região dolorida - tratava-se duma nevralgia súpraorbital
do lado esquerdo - aplicavam-se beliscões e puxões com a- máo êsquerda,
enquanto a direita segtua com firmeza a nucã do paciente. Ápós ãlguns
dêsses beliscões e puxões, o feiticeiro soprava na concha das mãos, fazendo
como se estivesse observando cuidadosamente um objeto que teria entre os
dedos. Passava então a friccionar-se na região toráxica ou na axila com essa
imaginária substância de moléstia. Repeüdo.êste jôgo por umas seis a
oito vezes, o médico deu as costas ao paciente e deixou a cabana depois de
ümpar as mãos num poste. Fora, cavou um buraco, tomou água na boca,
deixando-a correr, sôbre as mãos, dentro do buraco e tornou a fecháJo. O
costume de grudar penas em partes doentes do corpo foi também observado
enhe êstes índios.

8. Do rancho de um homem mordido por uma cobra quatro dias antes
de nossa chegada e que já se achava em viãs de melhora como medica-

:

i

I

(1O8) Também os Tapirapó do Brasil Central e os Kaingang do Ivaí fincam ao caminho pâus em
oja extremidade superior fendida metem algms pelos de caça. Mas segundo as infomaçõer
que pude obter acêrca dêsse costue, indicam por meio ditso o aúoero e a espécie dos uimsis
moftos !o lugar mcado ou aos sus âredoÍes.

Nota de H, B.
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meDto lhe tinham aplicado tabaco 
- fôra-constuuida uma ronga sebe de varashorizontais até o intãrior da mata. s"g""ao i*ã.*ãaã'iir*i"a que nos âcom_úava, essa disnosição devia d"r 
"ã-ããã"i" 

ã"ffirüiuàã[u"au afastar_se daaldeia r)ara a .dàfecâçao. Nio por-ro ãlr"g*", se a explicação está certa ou
li"'..P" qualquer modo, trata-Je de arguma crença supersticiosa. ou náo épermitido que se toque o enfêrmo paralres-tar-u"'"rriric"ãi", ou então temosaqui um costume aná1ogo ao de certa's tib'os do Gt";;,"nirà, J;gundo verhos re.latos, estendem um bariante art"r" ãe"um_indiüd";'gi;;;ente enfêrmo oumoribundo para dentro do mato, "ri* ã" i"ail'üüã'ã'ãI*ono a seguir.

sepultamento. os mortos enterram-se d9- cócoras, no mato, juntamentec,m as suas ârmas. sôbre a sepurtura constrói-se 
"^l"rãniou" âd r"úrr-ããpalmeira. Mais tarde, re"ohelr,-se ãr-orror, suspendendo-os na cabana dodefunto. Por êste motivo encontuei iia* u 

^,"plrrú;A;e"'abri.

os IPURINÁ OU KANGn'rcoe;

Esta tribo constitui a massa principar da popuração ínüa do alto p,rus.Encontra-se, üüdida e* .rrrm"roia, tordas b*rU"g","r, iã*i"rg"* direita,desde o Ituxi até o Aquiri e rro_arto É*"r 
"te- 

o Rió Jacu. Aí vivem os Maneto-
â"Ji",""rT:ff ::t5fi *#f à#:#ux,ffiti'*í;u*H+i#,É:#i
Ipuriná, que, aliás, também o, 

"^oÀiá**'os Kanamari do médio lq"t r".uprá*i*am muito dos lpuriná, no tocanteao idioma. os Kanamari do Iriapé.iiúe ;Ãú;; 
""rir" 

op *s parecem serda mesma tribo, ao pr:o gue o^s'Kanamari ou Kanawari, assinarados maispara oeste, acima do Rixarã, pertencem ao. grupo aor iã"o, " i"igã p"r*poucos vocábulos reunidos por' chandress, teido] p"rr, 
""riã'parertes próxi_mos os Konibo e os Karinuia.

" ,o"Otoflf,U,nrios 
Ipuriná'"rrr*urr* as seguintes hordas como pertencentes

]Jariniri (Uainamari?)
Ximoakuri
Keripoakuri
Kaxarari (no alto Ituxi)

Falam um genuino dialeto aruak, qt
moxo, e ao bareoe manao do ponto a"'*á,l"atotÉ*:l[rti 

gramaticalmente do

;" 
*n* tu*ff;j:$?r." ""*". A designação de rpuriná ptovám dos Katauiri, que são seus

Nota de p, E.(lro) 
B§t?tti:Jfá'fd"Ehre-ueich obrerya-que "o-i-abarado do tupi-gurmi,, ocone tambérn m
"rç:g bã"iiàrãl'-#:"â.,-;:Ío.r".?.u#"l"n"rt,,f:!"dj.4"*j;:,:. ru,*gãi #'flH#- 

Na mencionada nota, 'rit""rããÀ ãtã"'iã'qr" n" .-""otJiçã Z 'àí'rã.-.ot" irre'utat',,

Nota de I{. B,

Kaxiniri
Hânauiri
Maneteniri
Idyukuriniri.

*k
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(111) Publicados !o SouÍá Americm Misgionuí Matuíne, London 1877.

Os Ipuriná são um povo guerreiro que üve em constante hostilidade com
as tribos vizinhas; são mal afamados em tôda parte por causa de suas atitudes
arrogantes, pela deslealdade e pela tendência para a briga. Extraordinàriamente
supeisticiosós e desconfiados, sempre receosos de traição, mas sempre prontos
a cometê-la êles próprios, oferecem imensas dificuldades ao viajante que de-
seje conviv,er com êlês prolongadamente e muitas vezes submetem a §ua pa-
crencra a ouras provas.

O próprio Chand.less, que os julga de maneira bastante favorável, louvan-
do-lhes- a ãutoconciência e a valentia na guerra, não deixa de admitir que,
no seio deles, "murders and war are common for sake of a trifle" (Journal
of the Royal Geogr. Society, vol. 36, pág. 97). O Coronel Labre pinta o
caráter dêsses índios com as côres mais escuras, acusando-os também de
antropofagia, provàvelmente com razáo. É possível que as relações com os
seringueirós, sbbretudo o comércio de crianças, Que floresce entre êsses abo-
rígenes como em nenhuma ouüa tribo, tenham contribúdo bastante para a
sua depravação. Todavia também neles o tratamento benevolente não deixa
de ter a sua influência, como verifiquei nos jovens Ipuriná que por longo tempo
estiveram a meu serviço, e que, mostrando-se inteligentes, fiéis e serviçais, me
auxiliaram muitíssimo no tuato corn seus companheiros de hibo, os quais, sem
dúúda, muilas vezes náo inspiravam confiança alguma.

Sôbre os Ipuriná estamos relativamente mais bem informados do que
sôbre as tribos de que se falou nas páginas anteriores. Além de Chandless,
também o Coronel Labre registrou uma série de observações sôbre êles, tendo
reunido, também, para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma-cole$o
etnológica bastante apreciável; desta coleção pude fazer bosquejos de algu-
mas peças que náo adquiri entre os índios.

De importância são também os relatórios da South Âmerican Missjonary
Society(lrl)l que em fins de 1877 escolheu o Purus como seu c1rypo de tra-
balho, sem nênhum êxito, como, aliás, era de se esperar. Já em 1882 a socie-
dade desistiu da empresa. À Mr. Duke, um dos úissionários qqe ali_ haviam
trabalhado, e que ficara no Sepatini como negociante de borracha, devo um
bsm número de informações e valioso material linguístico.

Aspecto Físicq Indumentária e Adornos

Também entre os Ipuriná encontram-se indivíduos que não se distinguern
dos europeus meridionais no que se refere à regularidade dos haços e à cç
loração clara da pele. Êsses em geral também se caracterizam por uma esta-
tura bastante considerável. A maioria, entretanto, é de estatura menor e
atarracada e de constitúção vigorosa. Êste tipo, mais grosseiro e marcado por
forte braquicefalia, apresenta aJace baixa e larga, as arcadas zigomáticas salien-
tes, a testa estreita ô fugidia, os olhos distantés um do outro e de fenda urn
pouco oblíqua, e o nariã fortemente arqueado, de ponta um Pouco pendente*

ll0

Nota de P, E.
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Em todos os indivíduos, a boca é sobremodo larga. À moléstia das manchas
dérmicas parecem estar menos sujeitos do que aí tribos mencionadas atrás.

Em ambos os sexos, perfura-se o septo nasal; nas murheres também os
lábios superior e inferior. -

. Igualmente nesta tribo não se observou pintura ou tatuagem de espé-
cie alguma.

Quanto à índurnentári& e aos adornos quase não se disiinguem dos
Yamamadi. os homens (prancha xIV, I) usamb mesmo_suspensório"(pumakí)
e as mulheres a mesma tanga (e as mulheres a mesma tanga (pumaplt*í), que, porém, dentio de casá substi-
tuem simplesmente por uma folha verde presa nã cinta. Atualmente, aliás, éna cinta. Atualmente, aliás, é

Fig. 36. Bracelete de f&ho
môvel (t/4).

raro algurn Ipuriná aparec€r na margem ào rio sem proteger-se contra os inse-
tos por meio de algumas pecas de ioupa obtid*s poi -eió de troca.

As muiheres usam, em tôrno das pernas, trançados de algodão, estreitos,
à. -maneira de perneiras (ver prancha XI\', 2;, e ôonfeccionaãos diretamentá
sôbre o corpo, mister em que ocupam grande parte de suas horas de lazer.
Enquanto cuidam de seus tiabalhoí o apenelho ãe crochê é amarado simples-
mente na perna. Ataduras semelhantes, embora mais estreitas e de f^echo

-móvel 
(tamanatxí), sáo usadas- nos- bra_ços por_ ambos os sexos (fig. s6) . Tam-

bém êstes índios enfeitam os lóbulos das olreihas com
discos de concha fixos a varetas de taquara (urua) ou
chapinhas de concha, tr-iangulares e 

-côncavas, 
com

longos cordéis pendentes, e-colocam no scpto nasal
um ossinho de ave ou um pedaço de- taquara
(yeintxi).

Às mulheres usâm nos lábios superior e inferior
pedacinhos de madrepérola em formá de T (tubatxi).

Os colares e as cintas de miÇangas brancas ou
d9nt9s perfurados e chapinhas de Lon"cha (lrysauata)
são iguais aos dos Yamamadi.

Reginae de Vicla, trfaliitações e Alirnentação

^^^^9^: 1p"1iná s_ao igualmente. em primeiro lugar
caçadoreie lavradoreslmas_praticam ta'mbém 

" p"?"u
em escala maior do que os yãmamacli- norôrrânrô nÂe_em escala ma,ror_ {o qye os yãmamadi,- porquanto^ pos_
sliem canoas (aata) e 

-de um modo geral ^qosiam 
de !m-

preender viagens fluviais de long"o p"rã*ro. Essas
emba.rc-açoes (entre 4 .e 6 m de comprimento por 1
m de^ largura)_ consistem. em simplei p"duç"r' à"-"ur"u de jatobá, que semantêm esticados, na parte central'. nor'meio ,L,*, ,.-r^;^âl -.,t^,*- amantêm esticados, na-parte centrali, por'meio duma armaça, aã -"ã"t ã:- ;
Proa e 

_u pôpu: que nãõ são esticadas^ em sentido t u"ruà.rãi, Àou*-re comoum cartucho de nanel /fio 37)cartucho de papel (fig. S7).
Os _remos (meikutxí) (prancha XV, l0)

Paumari, mas o feitio é à"ro, artistico.
uma pintura vermelha em zingue-zague.

têm
Em

a mesma forma corno os dos
muitos exemplares observa-se

*k*
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As hordas que participam do comércio da borracha e da copaiva já estão

bem providas de roupa e de armas de fogo, que sabem manejar com muita
dextreza, mas no mais conservam-se bastante retraidos em face da civiliza-
çáo. Receiam a proximidade dos brancos e deixam os seus lugares de refu-
gio sômente para se abastecerem de água e, sobretudo, de chumbo e pólvora.

/
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.Fig. 87. Canoa de casca de árvore.

.{s suas cabanas (aíku) ficam sempre a uma boa üstância do rio, no seio
da mata e são construidas sôbre terreno elevado, nalgum ponto bem escondido.
Raramente uma comunidade de aldeia conta mais de seis ou oito famíIias,
que, em regra, moram em duas cabanas grandes. No espaço que separa estas
habitações encontra-se a roç4. Â "aldeia" por mim visitada no Rio Âcimã
consistia até de uma única cabana comunitária, excelente espécime de sua ca-
tegoria (prancha XIV, 8).

Quanto à elegância, solidez e construção engeúosa, representa talvez o

tipo mais perfeito de construçáo indígena até hoje encontrado na Âmérica
do Sul(ttz;.

A forma da base é aproximadamente elítica (o diâmetro maior mede 15 m,
o menor 10 m), mas os lados compridos, em que ficam as duas entradas, sáo

quase paralelos entre si. Uma viga forte, que descansa sôbre postes inclina-
dos, dá firmeza a cada um dos lados compridos (fig. 38). Nela se encostam
as vigas laterais da cobertura, que se váo encontrar na cumieira, nuna alturâ
de cêrca de 7,5 m.

Das vigas dos lados estreitos fechados sômente as duas do meio couver-
gem na cumieita. As restantes (em regra, treze em cada metade dos lados
éstreitos) ligam-se com as mais próximas dos lados compridos. No interior,
a 1,50 m acima do solo, corre ao longo das paredes uma série de traves, fixas
em-parte nos quatro grandes postes e em parte nas próprias vigas da cobertu-
ra. As pontas dirigidas para as entradas são entalhadas como cabeças de
eobra e têm pinturas de liúas vermelhas e amarelas em zigue-zague. Tam-
bém acima da porta observa-se um sarrafo cujas duas pontas terminam em
cabeça de eobra e que ostenta os mesmos ornamentos (fig. 39).

(ll2) Ao escrever esta frase, o autoÍ âif,da não podia saber aada a respeito das magaíficas nalmr
nos rios Aari e Apaporis visitadas por Thodor KochGriiaberÉ (Zwei lahte untet den
Indiaem, vot. I, Beitiq 1909, figs. 31-33 e prancha IV; vol. II, Berlio 1910, figs. 182,
183 e 189) 

Nota de ,,' B'
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Fig. 88. Cabana grande (corte mediauo).

Â coberfura é formada de uma única peça. , Num rongo cipó vão se amar-rando folhas rachadas.da palmeiru p_"*iril.ir"i""";' ;;;íhlrá), q.rà r;;lr_cam em forma de espiral êm tôrno'de tôda ; À;;il;;;;u, da cumieiraaté a base.

,^_ 9: ranchos pequenos, destinados a uma famíria sômente, são construi-ctos cre varas simples, curvadas sôbre uma armação mediana a" ,"portã. - eentrada ." 
"r"orà" hterarmente. 

-À 
*ràrtura cbnsiste u* foil"r"H""ili*"Ira sobrepostas e em parte entrançadas umas com as outras.

5

Fig-. aQ. Figuras de peixe, de casca
de árvore (Original no Museu

Nacional, Rio).

No teto de muitas cabanas estão suspensa,s, figuras-de peixe que se for-mam de espisas de mirho ou. que i; ,Ét de ca-sca a" 
-aiàr" 

recortada epintada (fie. +"0 a. b). A cumieira e e*ei?aa,;.;;;r,*;"fi r,g,rr", humanashançadas ãe palha, representanao nl"tiáaores, assim como Crevaux os en-conhou entre as tribosãa Guiana.

Fig. 89. Ornamentos da porta.

QiGikl-'.
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Às várias famílias são separadas geralmente, uma da oufua, por meio de
paredes feitas de folhas de pálmeira. As redes armam-se entre as-ügas hori-
2ontais que correm internairente pelas paredes e alguns postes finõados no
centro.

Os únicos animais domésticos existentes nas aldeias que visitei eram cáes

e galos; êstes últimos são muito apreciados como guardas. Não havia nenhum
papagaio.

Um canto da cabana corresponde à cozinha, que é ocupada por todos os

habitantes em comum. Perto da fogueira encontra-se um cocho comprido,
escavado à maneira de canoa, que serve como pilão, mas é também usado
como vasilha para misturar ou cómo banco. A 1écnica primitiva da produ-
çãto de fogo não foi observada.

Os abanos (prancha XV, 5), trançados de um pedaço de folha de pal-
rneira, correspondem perfeitamente aos que se encontram entre as tribos aruak
da Guiana. ' São 

"ôri"*vos 
em forma de colher, pentagonais, e providos de

desenho em forma de meandro. No comêço do cabo a folha forma duas
camadas.

As seguintes observações sôbre a preparação dos alimentos valem para
tôdas as tribos do Purus.

O costume de cozinhar a comida, inclusive a carne, é mais usual do que
em outras tribos do Brasil.

O milho simplesmente se torra ao fogo ou é uülizado para a preparação
de bebidas fermentadas; tambérn aqui se masüga o sedimento sólido da bebida
para provocar a fermentação.

A raiz de mandioca, que se ilescasca com auxílio de lascas de folhas de
palmeira, é ralada com um ralo (xamynapy) de feitio um pouco diferente do

' usual (prancha XV, 4) . A tábua, chata em baixo, e ligeiramente convexa em
cima (55 cm de comprimento por 18 cm de largura), é guarnecida de séries
irregulares de espinhos de palmeiras em tôda a superfície superior e provi-
da de um punho de uns 15 cm de comprimento.

Depois de espremida com as mãos, coloca-se a massa na água dentro de
uma cesta cuidadosamente coberta de folhas, onde fica durante várias sema-
nas para entrar em fermentação. Finalmente, depois de prensada no conhecido
tipiti (ixori), de forma alongada, passa-se a aquecê-la em grandes potes de
bárro, enquanto é remexida constantemente. Com a massa fazem-se peque-
nos beijus'(kumyrypõko) e bolos esféricos, mas ignora-se a fabricaçáo ^da'fa-

rinha torrada prôpriamente dita.
r : Não menos imporiantes do que essas principais plantas de cultura são os
i , frutos de pupunha cozidos, bem como os conhecidos caldos obtidos com os

bagos das espécies de Oenocarpus -(bacúa e assaí). Ao co-ntrário do que se

dá-com os métodos de obtenção daqueles alimentos de milho, que nos cau-
sam repugnância, .a ' p.ep*uçâo destas substanciosas bebidas dt frutos de
palmeirà ã mais racioial-e mais apetitosa do que a técnica empr-egada pelos
irizinhos "civilizados", pois os frutos socam-se pràviamente n_o pilão afim de
se facilitar a maceração; dessa maneira, não é pieciso amassá-los com as mãos
para remover a parte carnosa.
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Estimulantes. como tôdas as tuibos do Purus, os Ipuriná são invetera-
dos tomadores de rapé de tabaco. o uso de cigarros e ãachimbos foi intro-
duzido apenas recentemente.

As folhas de tabaco (auiri) são seeadas su-perficialmente num prato de
argila colocado sôbre b_rasas; em seguida, entalãm-nas num pedaço'de ma-
deira, expondo-as ao calor até ficarem completamente sêcas. 

- 
Depois disso,

pulverizam-nas.na casca de um fruto e mistuàm-nas com a itnza de-diferentes
madeiras (das quais.mencionaram abakitíri e okotanta). conserva-se o rapé
nurna casa de caracol (***YJ, provida de um gargalo feito de um pedacinio
de taquara (fig. ar a). A rolha-consiste num tüoãe penas de tucano.

Quando querem tomar o rapé, derramam-no
sôbre uma foiha ou na palma da ^mao, 

aspirando-a
pelo nariz com auxílio ãe pequenos ossoô de aves
às vezes unidos aos pareslfi[. atUl.

A reação é muito forte. Os olhos mareiados
em lágrimas, e aos espirros e tossidos, o indiííduo
que acatra_de tomar rapé se recolhe a sua rede,
onde-fica d_eitado por r,ãr-ios minutos, com o rosto
hansfigurado.

O rapé conhecido pelo nome de parica e
feito da semente de Piptãdenia niopo (es!écie de
acacia) não parece estai em uso enÉe êisei índios.
Irm compensação, Chandless encontrou o hábito
de masügar a coca difundido entre todos os Ipu_
riná da região superior.

Â geofagia não constitui nada de extraordi_
nário, principalmente em indivíduos jovens. Vi_
mos, com notável frequência, crianças comendo madeira
nifestavam grande satsfação.

Habilidade Artística, Utensflios, Armas

A indústria dos Iptrriná é insignificante. segundo as indicações de Mr.Duke, mesmo as tribos_ do sepatinf, ainda não ,,ri"itu, às influências da civi-lização, não levam nenhuma iantagem sôbre as á"" t"lirrt"r.
Dos enfeites comuns já falei acima. os ad.ornos de prumas parecem sermuito raros. Duke descreveu uma faixa que circunda a ãabeça, ^rerdo g,r"r-

necida de uma série de plumg,s altas e veiticais (rdwy purytri ,a"*ço'G,
aliás, é usado também,pãlos Kampa e Ânti do peru óriêntai, einolôgià.,áite

. Â tecelagem se limita à "o"t""iáã-ãIffi*as para os braços, acima men-
cionadas. Fara êsse trabalho, usam um aparelho^(takana) exüaordinàriamen-

Fig. a!. -Concha para rapé e
tubo duplo para -tomar 

ia1É
r/4).

podre, em que ma-
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te simples, com a forma duma lira triangular (fig. 42), e desprovido de disposi-
ção especial para o cruzamento dos fio§ do urdume. um ãparellro mais'per-

feito, 1uj9 dese_nho entretanto 
-sd perdeu, faz iar-te da Coleção Labre, do Rio de Jãneiro.

Os fusos com tortuais de argila (kipâta), são
de forma comum; os novelos (map"uatxà),^ig,r"is aos
da fig. 31.

ás redes (kekuuil dos Ipuriná são inteiramen-
te idênticas às dos Yamamadi, dos quais se afirma
g_ue.mui!a1 vezes também as fornêcem àqueles.
No Acimã fiquei surpreendido de encontrar'igual-
lnenle redes de algoãáo, que se diziam ser oiiun-
das da viziúa tribõ dos Kalxarari.

As redes extraordinàriamente primitivas, que
todavia preenchem as suas funçõesie qu" or tirr-
riná usam em casos de necessidadg coiro viagôns,
expedições de caça, etc., mostram claramente como,
é que se pode ter inventado êsse valioso utensílio..

ll

De uma árvore são tiradas simplesmente qua*
Fig, 42, Tear (t/10). tro ou cinco tiras de imbira, de 2^m de com'pri-

mento e I a 4 cm de largura, que se iuntam ias
ouduasrirastrausve*"ir,,,ff f :T$*'rH"r1,1?;tU,T,A;:X"";:'r::,;ft 3
habilidade e prática para dormir nelas.'

Também enke êstes índios a cerâmica está inteiramente nas mãos das
mulheres- ,4.s panelas (pyt"-$), em que não há nenhuma ornamentaçáo, são
todaüa de boa -qualidade. Têm basé redonda ou eütica, paredes finas, são

{isa$y com.pedac_iúos de concha e bem cozidas. para cônseguir diferLntes
tonalidades de argila, junta-se ocre e farinha_fóssil (taritari). Eãquanto a pa-
nela está _quente, revestem-na duma resina (kopalqrry), afim de tixar a uàta
(pranchaXV,Teg).

como obras de tuançado, encontramos, além dos cestos comuns de t,ês
talas e forma cilíndrica (prancha xvr 1?), um tipo feito de folha de palmeira,
com base quadrangular e boca arredondada, e âe traneado denso e ornamen-
tado (p-rancha XV, 8), e, finalmente,, cestas de carregd (xibati) de feitio be.m
olrg1ra! _c_9* base tiangular e boca quadranguTar ou redonda (pran-
cha XV, l3).

o trançado da base consiste em tiras estreitas de Desmoncus, que se
cruzam em três direções; é reforçado com talas horizontais sobressaientes-
uma única tira corre em espiral pela parede da cesta, enquanto o fundo À ãtiá-
vessado por um sistema de pequenas talas eurtas e'parálelas.
_ { forrya triangular d-a base é obtida por meio da armação. Esta se com-

põe. de dois cipós, rachados lon-gitudinalmente (a e ô), que sL cruzam no cantoposterior da_ base, rro- ponto c, e cujas metades oitim, interna e externa-
mente, duas bordas da base e quatro das paredes laterais.' o cipó a comàçá no
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para dentro, para pas§ar por C e
f vo-ltar. .ao ponto de partida X

---,ft,---------.=-.---.- 
tt'u'#'r*ur 

modo, o cipó a, par-
./ .fl \-, . tindo de Y, no Iado interior, passa

A{ lll í.,.'ili do-se para fora, continua sôgre G
e C até E, de onde, passando por
C, volta a Y. No§ cantos AB e FG,
gue limitam a parte posterior da
cesta, encontram-se duas colche-
tas para as alças.

Armas. Os Ipuriná do curso
médio do Purus não possuem a
zarabatana. As suas armas são ar-
cob e dardos.

- 0s arcos (tapuüri) são de pau
de palmeira prêto, enhe 1,60 e
1,70 m de comprimento, de corte
transversal mais ou menos elíü-Fig. 4tl. Ârrração do jacá da prancha xv, 18. ;#;H;i"#'tàg: 44a)i na parte
central têm uma largura -le I

cm e vão se estueitando na direção das extremidades.
Â corda (taputritsa) é um barbante de algodáo, cuidadosameute torcido,

que se coloca simplesmente por meio de laços.
Um dos arcos da cole@o, que é de comprimento maior e feito de ouha

madeira, apresenta o lado interior bem anguloso (corte hansversal, fig. 44II

W

@M
b

lado interior do eanto B C, no ponto X e corre pelo ponto B em direção de Á,'
ai passa para o Iado externo, correndol por B e C, até D, onde torna a dobrar-se

c

@

FrS. U. Ârcos e flechas

a e b. Cortes transversais de arcos (1,/2);
c e d. Tipos de flechas de taquara (1/f0).

Âs flechas ervadas (§matampe), mm ponta de madeira, sáo mais curtas
e mais fracas do que as dos Yamamadi (1,20 a 1,25 m). Mais ou menos um
tergo do comprimento total corresponde à peça de madeira, cuia parte an-
terior, de 17 a 22 cm, formando uma ponta de três ârestas, tem as sú1»erfícies
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Iaterais providas de caneluras longitudinais rasas, nas qupis se esfrega o.yeneno.

Em distâncias de 4 a 5 cm a ponta apresenta entalhes.

?aTba,ntg. As 
-plumas, c-ujas barbas internas se removem, são costuradas nos

dors tactos da haste, ambas.no mesmo plano. o flechador leva-as consigo
iguahnente em forma de feixe, as pontâs envolvidas numa bainh* d; foÍE;
de palmeira (§matampe kywyte).

As flechas com. qgnta. deaaquara (iwat_a ou ximbana) são um pouco mais
eompridas (1,40 a l,fl -)._ um- curto pedaço de pau áe palmeira^, insertaáá
na haste, suporta a lasca de taquara, ae so á 40 cm de coriprimento. fixa oor
meio de delicada atadura que-forma listas transversais enl branco " pr^"to
$ig. aa c e d).

Também estas flechas se diz serem venenosas, e, aind.a, por natureza
(afirmaçâo feita igualmente por chandless). os Ipuriná obtem-^nas dos Ka-
xarari, cuja re.gião é 

-a 
única_ em que se enconka essã espécie de taquara; êstes

as fornecem já em forma de lascas convenientemente iachadas erir troca de
hastes de flecha, que êles não possuem.

A natural toxicidade da taquara não é provável e não pôde, até agora,
ser confirmada por observação de espécie al§uma.

É de presumir-se que a crença seja devida à dificuldade de curar os fe-
rimentos produzidos peias lascas, que contêm grande quantidade de silício.

schomburgk relata exatamente â mesma coisa de certas flechas de ta-
g""tusadas na Guiana. _ Entretanto, as experiências com elas realizadas por
Im l'hurn deram resultado inteiramente nôgativo (veja-se Im Thurn, o.^c.,
pí'€, 2a\.

Finalmente,. possuem ainda flechas não venenosas ou arpões (yuminü),
com pontas de dente de capivara e de aguti, para a caça de pãq.rerrór mamí-
fpro.s e peixes. O comprimtnto médio a"ae LhS m; a qlarta'pa.le co.resporr-
de à peça de madeira ôom a ponta.

_ O dardo dos Ipuriná consiste num pedaço de madeira pesada, com cêrca
de 2 rn de comprimento. A ponta se dêstacá de forma lancêolada.

O veneno de flechas (kapatangáryni) usado pelos índios do Purus ainda
é pouco c,onhecido guanto à Composição e à ação-fisiológica. sômente certas
pessoas, chefg e, médicos-feiticeíros, corüecem a técnica àe preparação, que se
conserva cuidadosamente como segrôdo.

Ao que se afirma, o 
-veneno 

é prepar-ado com dez plantas diferentes(113).
Num pilão juntam-se pedaços de casca dêsses vegetaisl emassa,do-os e'dei-
xando-os n.lacerar. o extrato vai pingando numalequnda vasilha, em que é
cozinhada e renrexida constantemente até transformar--se em massa grossã, de
consistência melosa, que se passa ainda quente sôbre as 'pontas d-e flechas
com auxílio de um pincel de pelos feitos da cauda do tamanduá.

( 113 ) §egundo d,ete_rmiaação do prcfesor lJrbaa, uma delas ó uma espécie de SÍrycános. Orton iTàeAndes aad the Amazon, pâg, 527) menciona ainda o "u*o âo açacu (§apium aucupaiim).

Nota de P. E.
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^*gt9: "lperiências 
realizadas em animais pelo_Dr. J. Geppert, de Bonn,..1:6*1'"" çÀpsrrçrrurar r"Í.,"rr1": Eru arurrals pelo ur. J. ueppert, de.Bonn,

:^"j:1t1,-1rJ:r.r!,pry,r"" diferü. do que é prodlyido páo curale, porquanto

,!. armldila de. pesca dos Ipuriná (hangkiâ) é páreciila com a que foi
rita atrás (fig. 45). Â nassa fica entaladã entre ô esreio werrinql i r:, ,descrita atrás (fig. 45). Â ,ursa ii"" 

"r,
entre o esteio vertical C C', a

Fig. 45. Armadilha de pesca.

IT., DD', que aele se fixa em ângulo reto, e o cipó D, E. Â pequena raveBB'e o pauzinho AA',, portador da isca, não se enlontram dentro,-mas aeima

lt9

as paralisações prodüzidas, em vez de ierem'periféricas,^têm a sua orisem nos
órgãos centrais.^ Aiém disso,.os reflexos podêm ser provocados até o "*o*"o-
to da morte. Outras experiências com êsse ve.rend serão feitas mais tarde.

Â intensidade do tóxico pode-se graduar fàcilmente de acôrdo com a fi-
nalidade de sua apljcação. Faz-se uír corte em tôrno do ferimento do ani-
mal caçado, deixando cautelosamente escorrer o sangue.

- como antídoto, chandless menciona o sal. A irim indicaram com essa
função o fruj.g. da-pacova sororoca (Urania amazonica).

pando para cima e para hás, de modo que os y levantam a nassa.'

da nassal Aqui a próp^ria armação fornece o
puxada para baixo, desce também AA'. Âssimpuxlda para baixo,

.o tornece o ponto de fixaçáo. Se a isca é
A4'. Âssim desprende-se a trave BB,, esca-
odo que os cordéis x e v levantam a nâssâ..

Vida Social e Costumes

Â organizaçã-o políüca dos Ipuriná é muito pouco desenvorvida. osgrupos t-amiliais formam comunidadés de aldeia ou, irelhor, de casa, que nãctêm nenhuma relação entre si.

,uT,,y% que se atribuem tôdas as mortes e tôdas as moléstias à feitiça-ria de indir,íduos de aldeias vizinhas, a vingança de_ sangue é praticada êm
máxima escala, e por isso sáo intermináveis ãs hostilidadei

*k*'*
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Atualmente, a posição do chefe (enéngakari) é múto insignificant": "To;
tre nós todos sáo ihef"i", é a explicação óaracterísüca com a qual o Ipuriná
rejeita o reconhecimento de qualquer autoridade formal'

Tanto maior é a sujeição com que aceita o misterioso poder de seus mé-
idicos-feiticeiros.

Família e casamento. Ao menino de pouca idade já se indica uma me-

nina como futura companheira, quer porque êle assim o deseia, quer Porque
os pais de ambos enhâm em acô}do sôbrê o assunto. Â isso, porém, náo se

Iiga nenhum compromisso decisivo.

Quando se trata do casamento definiüvo, solicita-se o consenümento do
pai dà noiva. Logo que é obtido, a jovem póe-se em fuga. Sendo alcançada

ielo rapaz, considãra-ie realizado o ôasa*eito, sem quã haia necessidade de
outras cerimônias.

Mais tarde, o marido pode tomar mais uma ou duas espôsas.

De um modo geral, Parece ser-bom o tratamento- que-se lhes.dispensa, e
náo há dúvida quaáto ad exagêro da afirmação de Chandless: "the women
seem to be littlê better than -slaves and before strangers do not venture to
say a word"(114).

Nascimento. Alqum tempo antes do parto, a mulher se recolhe a um
rancho da floresta, o"nde é aisistida por algumas mulheres idosas, qu-e -taq-
bém dáo o nome à criança. Por meio- de toisáo separa-se o cordão umbetcal,
e em seguida amarra-se úm barbante abaixo da ferida. Daí a quatro oy,"r:""
dias, a mãe volta recem-nascido. Agora o pai, que até êssedias, a mãe volta para casa com o recem-nasclqo. Àgola o Par, qu€ alt: t:§§t;

momento fica suie^ito a rigorosa dieta, tem permissão d9 vsi a,criança. §e
a visse antes, a áae estariã sujeita ao perigo^de uma série de más consequên-

"i"r, "o*o 
hemorragias, deterioração ãos'lóquios, etc. Pelo espaço de um

anO inteiro o homem"não pode 
"o.n"t 

carne de-porco, nem de anta. Â couvade

p.apri"Á""te dita ("MâinerkindbetP') 
^não 

é-observada.,{li-ii"T}ji

l.l

ã;J;il se p.atica'abôrto artificial. Se a mulher teve relações com vários

li.r-.r.- êste's sáo obrisados a cuidar da criança.h[io*"ot, êstei sáo obrigados a cuidar da criança.
Durante a menstrüação, a mulher, como tudo o que ela tocar, é consi-

derada "imDurâ".
Nu idaàe de sete ou oito anos, os pais procedem à perfuraçáo do septo

nasal ou dos lábios, respectivamente, operação em gue emPregam Ígualmen*

te agudos espinhos de fõlha de palmeira.

Entêrro. Na própria casa, que- não é abandonada, enterram o morto, de

cócoras, iunto com as suas a.matl obietos de adôrno e utensíüos de uso diário.
Mais taiáe, desenterram-se os ossos, llintando-os com ünta de urucu, e susPen-

dendo-os num eesto, acima do fogo.-Às cerimônias ligadas a êste ato iniciam-
se com a "dança da cegonha". -Segundo Chandless, um orador levanta um

(114) loumal oÍ the Royal Coitaphical Sdieív, 36' pâe. 97.
Nota dc P. E'
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ffff"$f,rJtaço 
do defunto, exaltando os feitos gue'eiros com que êste se

Superstição, Animismo e Médicos-Feiticeiros

Em neúuma das tribos.indígenas por nós visitadas se manifesta de modo
deres hostís e, emff Jf""pff :*"" :^::p"r':: 

" 
"^ ::::::^ "1"",t'i{ ü;dã ã, à"",'nio de po-oeres 'rrostÍs e, em especiar, dos espíriios dos.próprio, J"}À";"Gãililt: ã;

l"*"f,u.*,:, Í ...1H1Í11,1* notriler, á.tao iiãiJiu;_;"*;üão a todos se_

:rjj:,"1"_r,'j:,:^1t"9""11,",","!gà'p"r**"1ú"ãÃ';#iffi fu?Tã#;poderes misteriosos, i, é, pelos t"ré. "í-;á;iià|.Y:T^" c_onviyeld,o ÉTo !"i,po ;o*- À;r". índios,

*:il^;:ã',;:,ff#ã:d:"â:';:Tfl"*":ff ffi:,#r*',f**ff *."J",ã,il:perstições.

Num

É um dos méritos de stoll's; o de te-r sido o primeiro a recorrer ao fenô-meno das itusões sensoriais aeiiaâs 
"à, "1"itãaái.it"iã":;r* de dar uma

"*ph:1!u9 
melh,ol para fatos misteriásos da psicoloqia étnica.ror rncompletos. que sejam, os info_rmes cõthidoí entre às Ipuriná, sôbre

l:-_"'"ç':-"os espíritos e a magia não deixa-m d" ;ãft;;rhJso material naraessa questão, tão rerevante na õtnorogia qu9 se refere 
"o Jo-J"r" t-i;iftf;":ção psíqüca. NÍereeem, p:ir, r"r d1"ràào; d;;;'""rr""iãi*"ro.izad,a.

Idéias sunersticiosar rêr"ürrr, " ,r*ur-ã"i"ry; É f'o,,,* notadas porobservadores ànüsos. Âssim, o mirriàoãio Jacob Resydkfro; conta que todo
Ip:rT-fr:r^*^]fr:, ,o_*"r,^ um. para o u_so comum ê outroi para fins espe_crars, que, no entanto, não vêm diicriminados em r",, ."t"ià.iã.' T;bã;"ã;,que na ocasião náo dispunha. dessa _rrota, não p"d; 

-;t;, 
"lãã .OUr" o assun_to; verifiouei aoenas.qüe^1.X1q": d"s ipurirá'é, d;;; *ããã g"ruf, extraor-dinariamelnt" ,fr" em srnommos para as coisas mais comuns.É certo, além disso, que os Éo-"rr. comunicam a um tereeiro sàmente osnomes de outros homens,^e as murheres rà;;;1;-;, d;;il murheres. omoüvo indicado era o de que as murheres ri"".iã* 

"à;"r;;;;;'h;";dissesse o nome delas. w* r.rve

*i.Lffi ?flfl a,nxi;",#?.;:á1i,ffi;,',:*:yaxT,l:3"trH:x',l3l1J:,Xl;rr.D, §éu ruurcr,ocro rmDortantes as representaqões supersüciãsas

::l,lltí::f ""*,;*: 
o", ,"r*,."á*, àr"aãh",ã'ffi;:Hi" 

"o* rrequên-

^..^ Yt-ltecha disparada contra uma sucuriju (Eunectes
que o axco se torne para sempre certeiro.

cia na Europa ciülizada.

(115) Ethnoraphic det Indincrctàrratê ron Guatcmala, págr. SO
(fl6) Cf. Aodrec: ptallelen, pá8, t7O.

murinus) faz com

Árraias fluviais nao deveà ser arpoadas, porque a sua gordura causariacegueiras.

_"rrfo"rii #ffi,#I a mão em espécie atguma de bichos rastejantes, nem

e tega.
Nota de P. E.
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Â várias plantas ah'ibui-se o poder de favorecerem a sor.te da caca. de
que gs próprios rnoradores civilizados do país não ousam duvidar. Aisim, o
caçador leva.consigo, no bolso, ramos- secos do arbusto chamado kapinyang,
para descobrir a. caça com maior facilidade. o suco de um p"q,r"io ir,rã
bulboso (magarata§), que cheira fortemente a ácido cítrico, teà á faculdade
de aguçar o sentido da visão na caça.

sôbre o fruto, amassado e embrulhado numa folha, derrama-se água,
que, escoffendo por um pequeno orifício, é pingada no ôúo.

A floresta é habitada .por uma infinidade de espíritos . da mata, .com osquais o caçador de noite às vezes entra em contacto^ hostii. Raramânte. tror
isso, alguém ousa sair no escuro. o pior dêsses fantasmas é-;=ü;;l-rrúí,á
ícomecro_r_de gente de gigantesca estatura e barba grande, e de cuia ã,rela saítogo. §lora geralmente numa cavidade da terra, oide fica escondídol deixan-do aparecer apenas os pés. Anda muitas vezes acompanhado de suá mulher
Patiniru, corn um único _seio, do qual ela espirra leite vlenenoso contra os üan-'dantes. como armas do Mapin-kuare i.áicam-se o ãr"r, " r-*d ; ";;-rabatana.

Ayxa, o "eco", é um anão que_ habi,ta a copa duma árvore alta, atirando
oom o seu arco contra o viandante. É verdade quã não o faz a ninguém direta_
mente, mas procura enganar o caçador.

-_ 
D."lo" os. espíritos da mata, os kamyry, i. é, as almas dos defuntos, são

os mars rmportantes,. por serem os mais numero§os. o kamyry mora na mais
densa flo-resta, debaiio de árvores artas, "é 

"o*o ,-, r;;ú; (?)", L* *ri,e sem cabelo (em-um caso até foi designado como 
"rqu"i"to)r 

tendo um penis
nte apenas 1, cm.de comprimento. comprime o peito-do indivíduo, até àatá-ro. .§e,.porem, êste consegue resistir durante trê' dias, o kamyry tem de rror_ r
rer- inteiramente (portanto: a. segunda morte) . Ademais, é poísível matá-lo se

?p?I":" ae djg. Quando o kamyry cospe, o cuspo não seôa nunca. parece,
aliás, haver diterentes classes de kamyry. Fala-sê de uma categoria que sim-
plesmente acaba de matar os moribuídós e que não ataca gentõ sã.

' Existem, além disso, kamyry que aparecem nas cabanai em forma huma-
na,-para se vingarem de seus inimigos. Êsses naturalmente são os mais te_
midos; p9is, em virtude das contínuãs hostilidades entre as várias comunida-
des de aldeia e as feitiçarias, de que se acusam mütuamente, nunca faltam
motivos Para se admitir a intervenção dêsses seres fantásticos. Dessa idéia.deriva a curiosa cerimônia de satdação, com que se recebem indivíduos de
aldeias estranhas, mesmo se êstes forám convidádos para uÍra visita amistosa.

, É. que os estranh-os devem dar a prova de sua identidade como sendo real-
mente a visita esperada, e não kamyry inimigos.

Para o visitante desprevenido é exhaordinàriamente excitativa a cena ouese desenrola nessas ocas-iões e que. se.Jhe afigula t""ià Áãir-;;;ü;;rf*r
:^r_Tli:""dente quanto_pulegg ôontradizer a t"rdo o que atéLgora sà 

"oohe""d.os costumes de recepção indígenas- É que não são às habitaites da cabana,
:o1o.t" poderia supor, que vão primeirô ao enco,tro dos estranhrr, 

"* uã-
tuce de ameaça e com 

-as armas na mão, mas são êstes gue, armados até os
dentes, peneham na aldeia com grande vozerio e como piara assaltá_la.
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Na maloca ipuriná do Aciman tive duas vezes oportunidade de assistir
a-o singular esp-etáculo. Estavam aí à espera de hóqpedes para a festa do
Kamutxi. Os fatos se passam da seguinte-maneira.

Depois de se avisarem os estranhos, a aldeia se prepara como para a luta.
Procuram-se as armas, ap_res^tam-se os arcos e as flãclias, carregam-se as es-
pingardas, etc., e, formando fila no meio da cabana, os guerreiroã, em silêncio
e de armas na mão, ficam à espgl-? dos hóspedes. Êstei avançam de repeuto
para dentro da habitação, sem fôlego e igüalmente armados; de arco têso e
espingarda desh'avada. Fõem-se a correr, de um lado para outro, diante da
fila dos adversários, com gritaria seivagern, e treraendo dê excitação e de raiva
real ou imaginária. Por iua yez, as óarrancas claqueles não piometom nada
de bom, e os seus gritos parecem inflamar, cada^vez mais, ã fúria dos es-
tranhos.

Finalmente, as duas facções se enconüam face a face, ameaçadoras, as
anras de fogo prontas para disparar. Segue-se unr silêncio prolongado e'so-
turno. o porta-r'oz dos visitantes apresenta propcstas de pàz e dá-se a co-
nhecer como amigo: venho visitá-làs, sou fuiaio, não qüero atirar coutra
você.s, não quero atacá-los à faca, não sou nenhum kamyryr-não vim aqui para
matá-los ! tudo isso é contestado pelos do partido doítrário. você nâo é
gente, replicam, você é um kamyry você feZ isto ou aquilo de ruim, você
matou fulano ou beltrano, você nos (uis matar a todos, e ássim por diante!

AÍinal, depois de meia hora de discussão, enkam em acôrdo. Depõem-
se as espingardas, e aos estranhos, que são conyidados a sentar-r", of"r."o
se, não o cachimbo d;a paz, mas pelo menos os tubinhos-de-rapé da paz. Cada
um toma uma boa pitada. --Enqúanto isso, o_porta-voz dos visitantôs se aprtF
xima do chefe da caia, aioelhando-se a seus pés^, e pondo-se a relata., 

"* 
frL""

entrecortadas e eom r-osto virado para o chão, tôdos os acontecimentos que
em sua aldeia se verificaram nos íltimos tempos. com voz fanhosa, e 

-na

mesma tonalidade, o chefe da casa passa a responder-lhe, narrando ao estra-
nho, igualmente-de joelhos, as noviãades (faleclmentos, assassinatos etc.) de
sua aldeia. Âmbos tomam mais uma pitada de rapé, as armas são guardadas
definitivamente, e a parür dêste mom-ento os esdanhos se encontrãm sob a
proteção das leis da hospitalidade.

O fato de não se h'atar de hostilidade apàrece numa única cir-
cunstância, a de que durante a cena as mulheres não se retiram da cabana..

se enhe os visitantes também há mulheres, origina-se igualmente entre
as facções femininas uma animada discussão, mas de caráte"r mais cômico.
Sentadas umas em frente das outras, batem, com grande gritaria, em tôdas
as partes do corpo que podem ser atingidas, submãtendo ã uma crítica de-
preciativa os encantos físicos das parceiras, que, em seguida, lhes respondem
da mesma forma.

sômente mais tarde nos foi possível obter 
- por meio de um jovem lpu-

riná (caçador da feitoria de Hyuianaham), que ,oi aco*panhou ne'ssa viagãm
na q,ualidade de intérprete 

- 
dados mais lrecisos sôbrê êsse curioso co-stu-

me, bem como a tradução. pelo menos aproximada, de algumas das discus-
sões, em que, aliás, já havíàmos notado 

- a frequente ,epéUçao da palawa
kamyry. Aio que parece, a idéia fundamental é à seguintê.
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O estranho vem ou como- inimig-o ou como amigo. No primeiro caso,
penetra inopinadamente na cabana, depois de cercá-lã com os seus homens,
e, sem dizer palawa, a-gride os moradores, que de qualquer forma devem estar
preparados para a detesa.
' se vem como amigo ou hóspede convidado, há sempre a possibiridade de
tratar-se de um kamyry hostil, principalmente do espíriio duir indivíduo as-
sass-inado, que tenha assumido ãs apãrências daqueie que se espera, para
melhor vingar-se em seus assassinio§. um caso 'dêrt"s àiriu-re têr oôoirido
pouco tempo antes de nossa chegada._, um Ipuriná assassinara o pai e foi
rnortq a golpes de clav-a, pelo kamyry dêste, quê de repente entrou nâ cabana.

- visto que a^ assombração procura sempre aproximãr-se em silêncio, os vi-
sitantes se manifestam como sêres de carnê e ôlso por meio de forte gritaria
e viva gesticulação.
, 

-Êles, por sua vez, estão prontos.para a luta, porquanto devem estar pre-
venidos ãe q,re os outros, ôaso criôm alguma rirrpàitr, podem recebd-los
a tiros.

Também êste costume, tão absurdo à primeira vista, náo deixa de ter in-
ressantes paralelos até mesmo entre povoí de alta cultura. Assim, exige-se,
ainda hojê em dia, do monge budistal antes de recebê-lo, a prova de oaã s"i
nenhum deus e nenhum demônio. E em nossa própria soãiedade acontece
que um amigo, enconhado depois de longa ausênciã, ê recebido com a excla-
mação: É você mesmo ou é ô seu espírito?

Os feiüceiros (enütxi), {e que há varios em cada maloca, são as pessoas
incomparàvelmente mais influentes em tôda a comunidade. Êles sõmente
são capazes de esconjurar aquele sem-número de espíritos, de curar as molés-
tias e de fazer adoecer os inimigos. Conhecem à preparação dos venenos
(py"ty), qu-e administram secretamente a suas víümas-. Em qualquer caso de
doença, embora se trate apenas de febres intermitentes, dizlse, |or isso, in-
variàvelmente: foi êste ou aquele feiticeiro que espalhou o veneno. Ém regra, os
Ipuriná acusam os feiticeirds dos Yamamudi, e lr^i"e-lr"rr".' Quem pretende tornar-se feiticeiro inieia o aprendizado geralmente em
rnenino.

O pajé faz o candidato engulir uma ou várias pedrinhas, que êle faz apare-
cer prêviamente por meio de vômitos violentos, provocados com tabaco. TraA-se
de §rãos de qualtzo, sem dúvida importados àe alguma região longinqua, as
mesmas que, nos processos de cura, aparentementé se exúaem, pór §ucção,
do corpo do paciente.

Em seguida, { jovem é enviado ao mato, onde tem de observar rigorosa
dieta pelo prazo de três meses. A sua alimentacão orincioal consiú em
deterniinadal folhas. -Uqa pessoa que o 

""o-p".rh* 
i"* d'e vigiáJo, para

que não cometa erros de dieta.
Prolonga a dieta até o ponto em que lhe aparece a visão da 'oOnça

Grande", qúe, em virtude da fãntasia excitada por'tão longo jeium, náo taráa
a manifestar-se. Ou o candidato é por ela devorado, fatõ qúé, por certo, se
dará sômente se por acaso se apresênta uma onça genuinal ou-entáo ela o
inicia nos altos mistérios da paiêlança, e êle volta entao à aldeia como fei-
ticeiro consumado.
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qão ;m que_ supõe estar o inimigo,
pessoas ausentes. Lança-as na dire-

ç-âo _9m que, supõe estar o inimigo, que nesse momento sente dolorosa ferroa-
da, "como de uma vespa", comelando então a defiúar lentamente. (veÍa-se.então a defiúar lentamente. (Veja-se,

No fuatamento de um doente, a que assisti no Aciman, o médico-feihcei-
ro começou por chup-ar a parte do corpo que parecia ser a sede do sofrimen-
to. _ FêJo com grande intensidade, produzindõ fortes estalos, que se ouviam
ao longe, e fazendo aparecer no pâciente grandes manchas a'rrrl"dar, co*o
depois da aplicação duma ventosã sêca. com ruidosos arrotos, fez sursix
então da boca uma pedrinha, soprando e lambendo-a repetidas ,.ezes, esfie-
gando-a em diferentes partes 9." r-"" próprio _corpo, p. ";., no antebraço, na
perna e na axila, e tornando afinal a faz€-la desalareier hàbilmente.
. Antes de recomeçar a sucção fez movimentos rápidos com as mãos e os

pés parg a direita e para a esquerda. Depois disso, ^pôs-se a hatar de outuas
p_artes do corpo. Poi ocasião ãe cada ,ma- delas reijàu, da boca uma oedri-
nha 

- provàvelmente. sempre a mesma 
-_que em seguida faria desa'prare-

cer, num admirável número de prestidigitação-.
ÁÍinal retirou-se para um. canto, afim de cuspir violentamente; repeüu amesma coisa debaixo-duma árvore em frente du' 

""bara, 
;;p;ú;;-;";;;p;

"9* g pé -e, virando-se re_pentinamente, fez moümentos com as mãos e os
pés, defendendo-se de qua[quer coisa.

t se não, consegue extrair 1 pedra, -" po.qr" se trata do feitiço contrário
cle um pa]e rrumrgo, que se deve acalmar primeiro. E se outro conseque
curar o doente, o primeiro não raro se torna suspeito de ter causado o m"al.

Ácontece que o pajé exhai as vísceras do paciente pelo processo de suc_
ção, afim d" rübrutoi-tdr pàrrr-a" "tg;;"rrr"í. õ'ã;"fi; Jrêui"*"r,t" .,rr_
cotizado por meio Êe tabaco, acorda ãepois na firme convicçáo de ter recebi-
do o estômago, o figado etc., de um pôrco ou de outro animal qualquer.

_Q_uand_o no firmamento aparece um meteoro, o feiticeiro se põe a tomar
rapé de tabaco até ficar narcõtizado e ao acordar declara ter subido ao céu
para apagar o fogo, que de outra forma teria destuuido o mundo inteiro.

o pajé possui-a faculdade de se transformar em algum animal, mas torna-
se, assim, invisível aos indiüduos comuns; sômente díuo f"iuc eiro é capa.z
de vê-lo em sua feição zoomorfa.

. As pedriúas extraidas de sua boca servem-lhe também para outros in-
tuitos mágicos, como, p. ex., o de matar pessoas ausentes. Lança-as na dire-

r

atrás, o capítulo corresponderúe sôbre os Karajá).
o costume, observado entre muitos povos primiüvos, de se matarem os en-

fermos em que os 
-recursos 

dos feiüceiroir !a rrâo se mostram eficientes, prr""u
gttT :* voga também entre os Ipuriná. f,s1a srrposiçáo apoia-se nos ügún-
tes inÍormes, em-_que se manifestã, de maneira b'em taracierística, comõ xâ-
manes ladinos influem, por meio da sugestão, no espírito do homem primitivo

.pacientes desenganados confiam-se à guarda da ynkysy, ..a Grande
C9br1dãgua", que, aüãs, desempenha.imporlante papel na íííolog* if*i_ná. Parece estar em relação com os espíritos Kamutú, ãe que adiantã se iala.

lkde'"-ffi
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O seu lugar predileto dizem ser o das grandes pedrarias no rio, abaixo de'
Hyutanaham, onde às vezes puxa alguma canoa parâ o fundo das águas. Pro-
duz chuvas, trovões e raios, não porque esteja furiosa, mas simplesmente porque
se põe a andar pelo mundo. Depois de chuvas demasiado longas, ela-se
apresenta de repente como arco-iris (y"kyry), para trazer tempo melhor.
Havendo doentes em estado desesperador, qlle podem ser salvõs sàmente
pela cobra, um dos xâmanes se diriie ao rio, afim de chamar o "Espírito da
Água". Depois de se retirarem tôdas as pessoas que vieram em companhia
do paié, âparece o espírito, indagando prirneiro das dádivas trazidas! Se forem
satisfatórias, êste se declara disposto a aceitar o enfôrrno. Narcotiza-se então
o paciente, que é lançado no fundo do rio, onde cai "com estlondo ,surdo",
acordando em seguida. O Bspírito da Agua recebe-o em sua casa e fá-lo
sarar. A descriçáo da cura infelizmente foi dada de maneira táo obscura que
não é possível reproduzí-ia. Depois de recupera-rem a saude, os indivíduos
ficam para sempre morando com a Cobra d'Água, vivendo alegres e felizes,
e sem vontade de voltarem à superfície da terra. Também as pessoas que
se afoguem casuâlmente, são aceitas aí, o que, todavia, náo se dá com os que
já morreram sôbre a terra.

_. Dizem que, não raro, os feiticeiros despacham os moribundos para o
Além, por meio de golpes de clava.

Às almas dos próprios xâmanes sobem ao céu por meio do fogo.

Danças e Festas

Na véspera de todos os empreendimentos de importânciâ, como expedi-
ções de guerra e caças, realizam-se danças acompanhadas de cantos. Nas
danças caminham simplesrnente em cír'culo, com singulares passos compassa-
dos, dando dois passos para a frente com um dos pés e, em seguida, puxando o
outro. O dançador coloca uma das mãos sôbre o ombro do companheiro da
frerite, e com a outra segura as armas. Nos casos em que participam, as mu-
lheres dançam em separado. As canções referem-se aos resultados que se
esperam da guerra ou da caça, náo deixam de ser melodiosas, mas lirnitam-se
à interminável repetição da mesma estrofe curta e bastante pobre em idéias.

Presenciei urna dessas danças no Aciman. Era o Xipoarí, em que os darr
çadores taziam em parte movimentos obscenos. Entre as canções que a
acompanhavam havia a seguinte:

Monongko sare manaân samang
ityá ynymakurí, idya ynyuakuri

etc. Isto se traduz simplesmente: Na grande lagoa junto do Aciman há
muitas lontras.

Também os Ipuriná têm as suas danças de animais, nas quais, enhetan-
to, não se usam máscaras. Na dança da cegonha (yabaru?), os dançadores
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da frente levam na mão fig,rar d,e cegonha talhadas de madeira (fig. a6) e
todos imitam-^o p^:: 9" avel semelhantã a essa é a dança dotrcarro ix?"gã"»
- Â_principal festa de danças é a
festa dê Kaujutxi ou Kamatxi (rLía-r" o
capítulo sôbre a mitologia dos Kârayá),
que em parte se encontra também, com
nome bem semelhante, na região seten-
trional da América do sul, e {'rr", provà- Fig. 46. Figura de cegonha (orisinar no
velmente, tem alguma relação- coá o sol lvíúseu Nacioà'al, Rio).
(que se tuaduz Kãmu em mlitos idiomas
ar;yak)._ Humboldt (Reise, vol_. III, pág. s2s) iá menciona uma festa .dastibos do Âtabapo em honra de cachimãna, o Bbm Bspírito, que rese as es-
tações do ano e faz amadurecer os frutos. Fala dos Lotuto, 'i. é, tombetas
sagrarlas, que.se enconham sob a guarda de alguns poucos'iniciados e que
o próprio-.espírito de cachimana to=ca, ou mandã tocàr por aqueles homêns
seletos, afim de manifestar a sua vontade.

"As mulheres, diz êle, não têm sequer o direito de ver o maravilhoso ins*
tuumento. se uma delas tem a desgrâça de avistar a trombeta, executam-na
sem complacência!"

Em seus elementos essenciais, a chamada festa de Turupari das tribos do
uaupes (Tukano e outras) coincide com aquela. Infeiizmànte, é conhecida
apenas. por êsse nome tomado à Língua Gerál (Tupi), de modo que ainda náo
é possível dizer com certeza se constitui parte o-riginal da cul'úa daqueles
povos(117).

No Purus, os Ipuriná realizam-na de maneira quase igual
à de seus irmãos seientrionais do Orinoco. A diferênca é"oue
êles admitem a existência de numerosos Kamutxi, sêres fân-
tásticos, que imaginam cobertos de penas ou de pêlo fino, e
que consideram nefastos a todos õs não-iniciadõs, mesmo
sendo homens. Todavia êstes últimos, se acaso os avistam,
são..salvos pell intervenção dos feiticeiros, ao passo que as
rnulheres são levadas à morte certa.

. O lugar habitado pelos Kamutxi é uma lagoa conhecida
sômente por certos xâmanes. Quando se deciiie realizar a
festa, um deles se dirige a essa lagoa, para buscar as trombetas
máglcas de casca de-jutaí enro:lada em forma de espiral
(-aankuana kamaki, fig. a7) ou também flautas de taLoca
(koibd), proüdas dg uú pino, que serve de palheta. Nelas
encontram-se os espíritos Kamutii.

- _ Entrementes, os homens se reunem a alguma distância da
aldeia, no seio da floresta, onde recebem as #ombetas, q;; sí;
Ern numero de quin_Ze a vlnte, e cte Compnmento varrâirel, Oe
acôrdo com o som de cada uma. Caminhãm então várias vezes
numa e noutra direção, tocando diferentes melodias; enqrran-

Fig. 47. Trom-
beta mágica

(r/t6).

(117) cf. coudreau: La Ftqe É_quinoctiare, vor. rr, ,págs. _1gI e sgs,; pi.af.Ít vethandlunlen dctBedinçt Anthtoptolischen Geret/rchaIr, fAeO, piig"l Oõi-.- *Éã.'' -'-"'
Nota de P. E_
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to isso, cada tocador encosta o cotovelo direito sôbre o ombro do homem da
frente. As trcmbetas são dirigidas sempre Para a esquerda e para baixo, e
no momento de cada sôpro todo o bando dobra os ioelhos. Dois dos toca-

vezds diante e âtrás da linha de frente. Dá-se-lhes o nome de "porcós do
rÍrato", porque os seus movimentos lembram os dêsses animais, quando correm,

da tarde, repetiú-se a mesma cerimônia. Náo sei dizer se a festa assim descri-
ta se reduzã essas partes, pois entre os próprios índios surgiram desave!ças,

'em umã e ouha direçáo, ao lado de sur.s crias.

Enquanto se realiza essa paite, aprontam-se na aldeia comidas e bebidas,
caldo de bacaba e papas de milho fermentadas. Quando se aproximam os
homens, as mulhereí fógem tôdas, com a maior pressa possível, para o interior
das cabanas, onde se apagam todos os fogos.

Os homens caminham em redor da casa, soprando os instrumentos a plenos
pulmões, e dobrando o tronco constantemente, ao compasso da música. De sua
^parte, 

as mulheres, no interior da cabana, travam os braços e formam uqa longa
Íila, cantando algumas estrofes, em que exprimem o seu medo diante do fabu-
Ioso "animal", qüe fica uivando do ládo ddfora. Finalmente, oferecem-lhe co-
midas, que entrtgam sem dar o rosto, e que os homens naturalmente conso-
mem. ôepois diiso, esco.rdem-se as flautaô, as mulheres abandonam o rancho
para serüf os hóspedes, e, em seguida, inicia-se o festim, que é interrompido,
ãe quarrdo em quàndo, por outras d^a1eas- e canções. No dia seguinte, ag calr

em consequência dai quaisãs cerimônias-paieciam encerrar-le antes do fim.'
Se uma da-s mulheres cliega a ver uma tromEeta, o Kamutxi sai do interior desta,
entrando na barriga da rãulher, e fazendo-a estourar. 0 comportamento delas
não deixava a meáor dúvida de que era bem real o medo das mulheres diante
do monstro, da mesma forma como o era o das mulheres karaiá por ocasião

das danças de peixes, mencionadas na primeira parte dêste livro. Os homens
pareciam encaàr a cerimônia mais cõmo diveitimento, e isto, sem dúvida,

|ela alegria maliciosa que lhes causava a credulidade das mulheres.

Não quero decidir a!é que ponto os homens, por sua vez, estavam sujeitos
à influênc'ia sugestiva dos 

-feitiiceiros, e se realirente consideravam aqueles
toscos instrumentos de sôpro como misteriosos símbolos ou moradas dos es-

píritos Kamutxi, segundo ã_asserção de nosso informante e interprete. Ori-
-ginariamente, 

essa irença deve ter existido alguma vez, e o fato de que é

íempre um determinado xâmane que no interiór do mato fabrica as trombe-
tas à as flautas, trabalho qre q,rufqtter outro também porleria fazer, é indício
de que os homens são igualmente logrados.

Àdouirimos um Deoueno zunidor ictio
forme (|rreneru), tuti, !r" .rot fosse possí
vel obter inÍormes preciosos . sôbre o ser

uso (fig. 48).Fig. 48. Zunidor ictióide (1/4).
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Folclore

O mito tribal dos Ipuriná fala de um incêndio tribal. No sol (atukatxfl
havia uma grande caldeira com água fervente. Em tôrno dela havia uma
infinidade de cegonhas, muito atarefadas. Parte delas voava pelo mundo,
recolhendo tôdas as coisas que estavam aí a decompor-se, afim de lançá-las
na caldeira. Deixavam sômente a dura e indestrutível madeira parukuba.
As cegonhas cereavam a caldeira, à espera dos bocados que, surginão à'tona
enquanto cozinhava, eram logo devorados.

O chefe das cegoúas, e ao mesmo tempo o criador de tôdas as aves, era
Mayuruberu. Êste jogou uma pedra redonda (pingibrina) na panela, quando
'a âgaa estava prestes a acabar-se. A caldeira se entornou e o líquido quente
correu para a terra, queimando tudo, o mato e também a âgua.. Salvaram-se
apenas os homens, e dos vegetais sàmente o marimari (Cassia). O avoengo
dos Ipuriná era o bicho preguiça (Iarâ). Êste subiu no pé de marimari para
apanhar frutos, pois os homens não tinham mais nada que comer. Na terra
reinava a escuridáo, o sol e a lua estavam escondidos. O bicho preguiça tirou
frutos e jogou sementes para baixo. À primeira caiu em terra dura, a segun-
da já caíu na água, a terceira em água funda, e assim por diante. Quando a
primeira caiu, o sol já tornou a aparecer, mas era ainda bem pequeno, mal
chegando a uma polegada de diâmetro; quando caiu a segunda, já era maior;
na terceira, já media um palmo, e assim foi aumentando até que afinal alcan-
çou a dimensáo atual(lr8).

Em seguida o bicho preguiça pediu a Mayuruberu que lhe desse semen-
te de frutos uteis. Êste de fato apareceu com um grande cesto cheio de plantas,
e os Ipuriná começaram a cultivar os campos. Quem náo quisesse trabalhar
era devorado por Mayuruberu. Todo dia êste recebia um homem para
comer.

Assim, o mundo aos poucos se foi tornando como é agora.
ainda se encontra no sol, mas está vazia.

d118) De modo anáIogo, refere-se no mito do dilúvio de Akawoio da Guiana como o sobrevivente
jogâ paÍâ baixo cascas de frutos, afim de verificar pela batida a diminuiçáo das águas (veja-se
Aodree: Flulsalen, págs, 119 e 133). Êste mito, ao coqtrário daquele, Ís recmhecer o
Íeaparecimento da água pela queda da semeate, o que coastitui oais uma prova da estreita
conelação ertre os mitos do grande dilúvio e do iacêadio uaiversal. Afora o nosso exemplo,
todavia, ôstes últimos se registam sômente em regiões assoladas por iacêadios d,e savmas, mas
nuca êm regiões inteirameote cobertas de flüestas virgens deasas e úmidas e em que anual-
oente se repetem enormes inudações, como oo Prms. Êste fato sugeÍe a conclusão de que
os Ipuriaá receberam ou então trcuxeram o seu mito de regiões distantes, situadas la zoaa
dos cmpos, quer seja o sud@ste das Guimas ou as savaas da Bolívia orieatal.

Nota de P. E.

Nos mitos do dilúvio de três tribos tupi de regiões muito distantes ma da outra,
a saber, dos Tupinambá do Rio de Janeiro, dos Tembé do Maranhão e dos Guaiaki do Paraguai,
os sobreviventes se salvam subindo a árvores. Para saber, eotão, o decéscimo ou o desa-
paÍecimerto das ágrras, a mulher tupiaambá que se refugiou ntm genipapeiro, jdga para
baixo genipapos; os Guaiaki, sertados !a @pa dtm coqueiro, jogam pedacinhos do aiolo dêle;
e os Tembé jogam frutos da palmeira na qual treptr@ (d. Baldus: Ensaios de Etdolo§a
Btasileira, pâgs. 2O7, 210 e 211). ç

Nota de H. B.

A caldeira



/

r80 REVISTA DO MU§EU PAITLTSTÀ N. S., VOL. U

l,:!t'

' Nomes de astros são os següntes:
O Orion é um bezouro (kandiru).
Nas Plêiades veem_ uma cobra (umynaua), mas segundo informação domissionário J. Resyek dão êsse rrome aô ,,Crueio".-o-----
Ás Hiades (grupo do Aldebaran) formam a tartaruga (sambari).
O Cruzeiro é o jaô (kaseri).

. Nâo pos_so interpretar com segurança o nome da via Látea (em[nrri
kanaú) e o dos meteóritos (iüÍi l§/ry) (provàvelmente: estrêla cadente).

A representação q.ue os Ipuriná Í.azem da lua não deixa de ter um certo
traço poéüco.

_ A lua (kasiri) é um homenzinho que tem o cabelo cuidadosamente corta-
do acima da testa. Passa o dia debaixo da terra, afim de comer em casa de
sup mãe, o que o Íaz ticar cada vez mais redondo, até que afinal torna a di-minuir. cada dia inicia a sua caminhada um pouco niais tarde do que na
véspera. Pouco antes de desaparecer no horizõnte, enfeita-se "o* uàoroos
de penas amarelas, e se no outro lado aparece com uma côr vermelha inteu-
sa, é porque a mãe lhe colocou uma corõa vermelha de plumas de arara.

A idéia muito difundida de- que é a luá que deixa crescer os frutos tam-
bém se encontra entre êstes índiôs. Mas se àfirmam, além disso, que o faz
atendendo aos pedidos dos homens e que por êste motivo é chamada'de paty'
"pai", já podemos supor nisso alguma inÍluência cristã. Com efeito, ,r" .,rôrríó
do Padre-Nosso, em idigm-a Ipgrinl adotada pelos missionários ingleses, o
principal é a súplica dirigida a Pai celeste para^ que dê uma boa coúeita de
trutos,. o que é muito racional, ãe vez que os índios não conseguem, absolu-
tamente entender os conceitos abstratos inerentes às outras súllicas. Não
admira, pois,. que a lua, na qualidade de fautora dos frutos, taírbém passas-
se a ser considerada corno ttpàty', do céu.

Os Ipuriná relatam também uma série de coisas relativas a tribos lendá-
rias. _Falam, por exemplo, dos Tsora (Tura?), que vivem longe, no sueste, no
seio de matas impenetráveis, e que se transforúam ern pedra, quando alzuém
se aproxima_deles. Não há golpe de machado que os 

^possa 
fe-rir, razáo"pela

qual são tidos como imortais. - Também os seus maitimentos se transior-
mam em pedra quando tocados por algum estranho.

certa vez, os Tsora e os seus vizinhos Katxipairi (Huaitxipairi) haviam
gasto todo o^seu,veneno de flechas. os'rsora então se'dirigirain ao espírito
de sua rpáe falecida (ou avoerga), pedindo que lhes 

"rruri"rr" outro.' Ela
de fato trouxe uma espécie de papa-, que, endetanto, não ddu nenhum resul-tado. Renovando o seu pediiio, recêberam finalmente veneno verdadeiro,
com o qual os Tsora então mataram muitos animais. os Katxipairi, que não
receberam nada, quiseram roubarlhes o veneno e atacaram-ros^ 

"orn 
hechas.

To_davia, os Tsora-se transformaram em pedra, e nada os podiiferir. como
todos estivessem imóveis,_os Katxipairi julgavam que lhes^ podiam tirar sim-
plesme4te as flechas ervadas. Já ôs tiúaú em sáu poder,^quando os Tsora
se levantaram de repente, matando a todos.
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Conclusão

Em vista do extraordinário impurso que os estuclos etnorógicos experi-mentaram na união norte-americanr, á 
"o"tÀ"i-ã"to'ããl'pooos primitivos daÂmérica rlo sur não pode_ficar, coão-t"T ;t.i;_;té'""g'à""à,""h nivel tão desfa-vorável em reracão-- ao da noia e áa-f.auna dêsse 

-ããriiriútu. 
Já e tempode abandonar o-verho *etooô-à" ioiie,tu" os antigos reratos sôbre as extin-tas tribos tupi da costa orientar-ã t"árri".i", iãr"-à"ãil.'à"iti"o, os dados paraestas a tôdas as outras tribos do i"t".iã" à'ê.* il;;; ;;il:Essa atitude deu^.origem ao quadro fantasmagórico iue até há pouco re_presentava a etnosrafia do Brasil . À celtoma;i;á;"Éd';;a correspondia noNsvo Mundo uma tupimania. uq uqruP4

Após um Iongo periodo de inativicrarre, as. descobertas dos úrtimos anosvieram dar tambem um novo incremento aos estudos etnográficos do continen_te meridional.
Já estamos em condições _de impor glna cerÍ.a ordem ao caos formadopeias tribos e rínsuas do 

-Brasiie 
áa!-resioei ii,irli",ir".,'jã pod".os formurarprobtemas definidos, cuja sorução, -ãnt.àiáni;,'ã1;'íà..ii,ir'o"r 

via rigorosa_mente indutiva. cumpre procurar o "homem vermórho,, nos Iugares em quetenha conservado virgêm o- seu cárá1er-primiiir;:-^í;;; is's"J não é de modoalgum indispensável-súb-meter-se uiãt"ri""*unte a perioiai ôã"Àionna", em pica_das desconhecidas. Tambem nor pôrt"r-"iançaoos ãã õi"i]iiiião, mesmo no do_minio das tribos oue sofreram ; -iriúô;..i"' .ü 
";r:q;;Jà,"il1"n,"rm_se aindaótimas possibitidades ae .orie'";ç;;;'i;;, "riai, *--iJ"""i 'ri.o.,neitr. 

em pri_meiro tugar naqueres ponros 
"m ôu"'.;ü';;i;-b;e".i;;";'nlír*o do desapare_cimento ca raca aborigcne. Pntie-eüi regiões de acesso relativamente fácilestão as que constitueú o oLjeto aO.t" tiu.o.

Nas lnargens do Araguaia. aberto à navegação há mais de um sécuro.conservou-se uma vida indiscna rics e "- pi"nã'iü".-aá"ã"isi"rriàãaã1"ã*':bora não se Dossâ mais farar.à .;iorã"-d;;;ã;;,,:'"ii 
ããoà"iao encontrar so-lução alguns ãos mais l-pá"t"-"i"r'[IJir"-", da etnorogia sur-americana.os Karajá, dos quais até agora só uma parte é mais àu menos bem conhe_cida, eontínuam inteiramente e"nigmaliãài no tocante à ,r, pàsiçao etnográfi_câ. Martius encara-os como "rest-os disperú ã"-;;; i.irTa"u Guiana,, (Etno_graphie, vot' I, pás. 298)' e na rearitradímuitos-irilô:,';:õ.;ãrmenre tradições

,".r3"iijl," 
de seus artefatos, indicam uma imie.iõil à;;;;oes maii--sàiãn-

Âs afinidades com Iinguas Ge (sobretudo com o Suiá), reveladas peloidioma dos Karajá nos de.sigãativos paia ãs partes d_o corpo, não são suficientespara fundamentar um estreito parentesào com os Ge. Éãi 
-ú*u, 

êstes últimostambém ainda são muito poucà 
"o"trããiaos 

para rros darem pontos de apôiobastante sesuros. Tanto'mais ;;;;;À;i; se torna_a investigação minüciosados vizinhos imediatos aos raraiá,;;;';à".as grandes nações ge dos Akué edos Kaiapó. Estas são t"i"", ,J-i.iilã "À_"ir 
numerosas e mais guerreiras detodo o Brasit, que em estado o" 

-iiÉã"aà.ru 

"áã--ro-""r,i" 
""ilã; 

visitadas pornenhum homem branco e muito *"rro. estudadas.
Mais para o norte, no Baixo-Tocantins, en-co_ntram-se ainda povos tupique continuaur vivendo na idade da peãia;'r;-I"tu-ã;i;.; il* oeste, fieam.os curiosos Aniaká. c,ja importância para a questão aos i{áriü já foi discuti_da na introrluçâo.
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Caso se executem os projetos que visam a transformar a gigantesca cor-
rente na mais importante via de comunicação para o interior, dentro de
poucos ânos não existirâ de todos êsses povos muito mais do que o nome.

Destino idêntico ameaçâ as tribos .do Purus, que foi explorado só há pouco
tempo e onde o processo de desintegraçâo já se manifesta em sua plenitude.
Em circunstâneias culturais bem peculiares, conservaram-se nessa região'
etnias da grande familia aruak, que nos interessam mais do que tôdâs as outras
no tocante à questão da pátria primitiva e das diretrizes migratórias dêsse
grupo de tribos tão disserninadas. Resultados não menos importantes estarão
reservados âo estudo das tribos do Rio Aquari e do Madre de Dios, cuja pri-
meira descrição nos foi deixáda por Labre e pelo Padre Armentia. Pertencendo
não a ciclos étnicos brasileiros, mas andinos, parecem conservar até hoje uma
serie de elementos recebidos da antiga cultura incaica.

Espero que, âpesar de seu caráter fragmentário, as informações apresenta-
das neste volume, contribuam para a construção duma plataforma sólida, sôbre
a qual se possa aprofundar a investigação cle duas das mais importantes regiões
etnográficas da América do Sul.

Por fim, descjo lembrar ainda, com a expressão dos meus agradecimentos,
o nome dos homens quo contribuiram de maneira essencial pâra o êxito da ex-
pedição e, em especial, da viagem ao Araguaia. São os seguintes: Dr. Baggi
de Araujo (Goiaz), cujo magnánimo auxilio material tornou possível a expe-
dição; sr. Sebastião de Freitas, que, na qualidade de comandante do Yapor'-fez
vaiern'em beneficio de nossa empres-a, a sua poderosa influência entre osíldios;
e, finalmente, o "catÍrarada" teuto-brasileiro Carlos Dhe'in,-do Rio Grande do
Sul, que juntarnente com seu irmão já servira com lealdade na exlredição ao
Xiígu, e que dessa vez empregou, eom êxito, a sua habilidade,-a sua circunspeção
e a-suâ incansável e inteligente dedicação para tornar a coleção etnográfica a
mais completa possivel.

Na classificação das peças etnográficas pude contar com a boa vontade
e a eficiência tlo sr. Dr. Mãr Uhle, cujo empenho tambem deve ser consignado.
aqui com especial gratidão.

EXPLICAÇÃO DAS PRANCHAS

Prancha I. Karajá. Homens e mulheres (da quarta aldeia dos Xambioá)-
1. Guerreiros. O homem à esquerda, de cabelo repartido, tem na boca o

cachimbo (fig. 4) e segura na mão as suas armas. O da direila tem o cabelo
ãmáirado ôoá o'adôrn-o de plumas uriktamaru (v. pág. 52) e apresenta, além
disso, a atadura do prepúcio, usual em sua tribo (v. pág. 32).

2. Mulher e menina de pouca idade, usando a tanga de imbira, cuja ponta
anterior está puxada para trás, por.que os dois individuos acabam de levantar-se
do chão (v. pág. 32). O fundo dos dois grupos e formado por uma das gran-
des esteiras de fibra de buriti mencionadas às págs. 48 e 49.

Prancha II. Karajd. Homens (da quarta aldeia dos Xambioá).
1. a e b, Retrato dum jovem Xambioá com varetas auriculares e enfeites

labiais de madeira, o cabelo largamente repartido, e ostentando nas faces, bem
visivel, a latuage,tn triba].

2. Dois guerreiros xambioá, vistos de frente. O hornem da esquerda tem
no occipicio o lurina, diadema de plumas (v. pág. 53), e segura na mão um
arco, flechas e uma clava; o da direita está enfeitado com o peque,no d-iadema
circular simples (prancha IX, 6) e com os cordéis de miçangas de vidro que
se põem âo pescoço de maneira bem justa. Os grandes punhos indicam tratar-se
de individuo solteiro.

,r:;tft*ç ---
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Prancha III. Karujd. Grupos de Karajahi (fotografados no último ,.acam.. pamento de verão',, numa ilhota fluvial acima da ponta nor-
te da Ilha do Bananal).

- 1. Homens, d_ois dos quais usam os punhos e as ataduras das pernas. Um
deles tern nas orelhas as pequenas rosetas de penas com diseo central de ma-
drepérola (v. páS. 54). E' visivel â pintura do rosto com argila. O chapéu
de palha do velho acocorado no primeiro plano não é o tipo de que se fala
à pág. 34, mas um modêIo recebido diretamente dos moradores õivilizados.
No fundo, duas canoas compridas, e mais para a esquerda, ao longe, o pequeno
vapor do Araguaia.

2. Mulheres, crianças e jovens sentados no chão, diante dos alpendres de
esteiras que constituem o "âeampamento de verão". Sôbre a vara, à direita,
duas.araras; à 'esquerda, na margem do rio, um jabiru (cegonha de cabeça
preta).

Prancha IV. Karajd, Àldeias.
1. Panorama da primeira aldeia dos Xambioá.
Z. Cena de reeepção na terceira aldeia dos Xambioá.

Prancha V. Karajd. Cabana do chefe (da quarta aldeia dos Xambioá).
Grupo no Iugar da cozinha em frente da entrada.

Prancha VI. Karajái. Armas.
1. Arco com a corda enrolada ê borla de penas.
2. 3. Flechas com ponta formada duma faca de pau de palmeira.
4. Flecha com ponta de osso de ave.
5. Flecha para aves, com ponta rombuda claviforme.
6. Tábua de arremêsso.
7 . Flecha de arremêsso correspondente, com ponta rombuda de madeira.
8. Flecha de guerra com ponta de ferrão de arraia.
9. Flecha de guerra Com ponta formatla de faca de taquara.

I0. Lança com trançado do revestimento na haste.
11. Clava chata do chefe xam-bioá Ambura (da coleção Leite de Morais).
12. Desenho do trançado dessa clava.
13. Clava roliça de Am,bura, provida de caneluras.

Prancha \II. Karajá. Trabalhos de algodão.
1. Grande esteira de dormir, ou câpâ, com listas brancas e pretas.
2. Guarnições de franjas, de fios de algodão toreidos, que se usam ao

pescoço, de onde pendem sôbre o peito e as eostas. Tingidas com vermelho de
urucu.

3. 4. Cintos pretos e de malha fechada, para crianças de pouca idade.
5. Borlas pretas com casas de caracol perfuradas, fixas, duas a duas, a

cordêis trançados duplos. São usadas ao pescoço pelas crianças pequenas.
6. Atadura do joelho, usada por pessoas solteiras.
7. F'aixa frontal preta, de malha fechada, sôhre a gual estão costuradas

chapas retangulares de madrepérola.
8. Um par de punhos vermelhos, de malha cemada, que são o distintivo

das pessoas solteiras.

Prancha VIII. Karajd, Remos, cuias, obras de trançado.
1-3. Remos com desenhos que representam peixos.
4. Raladcr de mandioca.
5. Bolsirüa para tabaco.
6. Grande cesta de suspensâo, em forma de canoa, com orDamentos em

forma de cruz, pintados com tinta vermelha.
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7. vasilha de cuia redonda, -com barbante de suspensão. o desenho cor-. respondente vem reproduzido na figura 10.q. Cesto duplo para guardar adornos de plumas.
9. Grande cesta com feitio de garrafa.

10. Guarda-vista.
11. Cestinha eleistica com feitio de garrafa.
72. Grande borsa de tabaco, providã de arça de algodão corn desenhopreto,
13. Esteira de buriti com trama de imbira preta.74. Cesto elástico usado como peneira.
15. Bolsa com feitio de mochila.
16. Cesto redondo_ para algotlão não preparado.
77. Grande cesta-de-carregar, redondo, 

"oi"' âiçã resistente de imbira.
Prancha IX. Karajti. Enfeites de plumas.
!' -Enfeite pâra a cabeça, com feitio de elmo, fazendo parte, provàvel-mente, do que vem mencionado sob número 7.2. Bnfeite parâ a cabeça, com forma de ferradura. usado no occipicio.o arco exierno ó de penas brancas. pluma vermelha Jà u"*u no meio e nasextremidade,s. penas da cobertura_:. azuis, verurelhasl- veraeJlnistu.aaas.

. -3. Enfeite pa.ra a cabeça, cilíndrico, ac varinrrás'ii"à. i"""rtiáÀs-ae pe-ninhas amarelas e vermelhas.
t' Gorro- trançado, com rosctas de p-enas amarelas e vermerhas.5- Grande diadema de penas brancàs e vermelhas6. Diaderna dos i;uerreiros, de uso diário- 

";*.^;' aro revesticlo de penasvermelhas e amarelas.
7 . Grancle gu-arnição. de- pcnas, em forma de reque, constituindo B/4 deum circulo, e usada,_ provàvelmente, em tôrno da pa;ü-l;f*i;" da t;d ;À]cionada sob número 1.
8. e 9. Braceletes para festas, feitos de pere de onça e guarnecidos detufos rle penas.
10. EnfeÍtes auricurares. Rosetas de penas com chapinrras centrais deconehns Íluviais.

Francha X. Korajd. Adornos e utensilios para a dança.
1' chocalho para d_ança, com pin.genres de penas e oinamentos gravados.
?. Chocalho para dança, sern pingentes de penas
3. Máscara da ave tirehiing (v. iãS.26),.pi";i_da, na frente, de longasfitrras ctre_buriti pendentes e, atrá,s, ae ümã g,u""4âo dã-ir.ü, pretas.

- t. __Guiz.s para rlança, cle casca d,e iheuetia, s""ã ã"à."u- em redordos ioeliros. p'ovidos rle varinhas transversais 
" ".r"Àtii.rõ"tJ-ãe 

penusem (par_cialr,rente removido).
5. Guizo de dança, simples, que se amarra no braço ou na perna.

- - 6.. Cinto para danea, feito tle cápsulas de frutos ,í"'in"iítià ensartados numbarbaate.
7. Trorttreta de cuia, com boquilha de taquara.3'-10. cintos nnra crança, feitos de tecirlo s.riirà de argoclão, preto ou pretoe brn,co. e provido c" pú"e;lli"r'ã""1,"rr,in (em g c 1à i;;;bã;, há casquinhasde Theueíia).

lllancha XI. Í:iorajú. Figuras de arg,;ila e de cera.
].. A forma mais simplei, u.r-,, indiãação de sexo.2. Figura feminina simpies.
3' Figura Íenrinina cor.n cabereira cle cer.a, sem modelação do rosto, mâscorn as extre'ridadcs inferiores. Fr.vàvelmente rra ;náicã;ã,i à. s.""iããi. 

-.-*
4. Figura fenriniira com careeleira de cera, tendo o rosto e o rronco mo_rlelados. Pcrnas redrrzidas a iocos.



I

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. II

- 5. Figura mascurina, de eNecução semelhante, em que vem indicada umapintura em zigue-zague.

-6' - Grande figura feminina, tendo os pés reduzidos a tocos, mas o rostomodelado nitidamente.. Farta a tanga. o percoçã-ãpàüol .lit"ituoo com umcolar de sementes de ricino e casas àe caraãol 
""ru.iâaã.-"uil barbante.

7. ligura feminina, elaboraÍa cornpretameniel 
" ,ãtiJ^"oe tanga.8. Figura feminina. eraborada compietamentã,'cám *iii aà 

"u""ãsá", 
*u,som tanga e sem pintura.

9._ Figura feminina, de cera preta, com varinhas auriculares. o melhorexemplar da coleção.
.- 10. Grande figura mascurina. com cabereira de ccra, adôrno auricurar eadôrno do pescoçof os punhos 

"riaÀ-irOi"raoi.-*
Prancha xII. Karajri, . tr(áscaras para as danças de peixes (Armações para

a caboça).
1-a. Peixe piabuçu, visto de frente.
1-b. Peixe piabuçu, -visto de lado (à esquerda); o rneSmo exemplar.
?-1. Peixe pacu, visto de frente i'úôi;;es de tama_2-b. Peixe pacu, visto cle lado (à esquerda) J -;üãtferente.

Prancha XIII. paumari e yamamadi. Homens.
1-a e b. Retrato de um jovem paumari.
2. Grupo de horlens yamamadi. À esquerda: Jovem com aderêço de

B:in^ t!:llg!, x\ tt e dardo. À direita:'uomem-áà-'iàr,r", com arco errecnas eryadas, cujas pontas estão enfiadas numa bolsa de folha oe 
-par]

meira. No centlo: Atiiador de frechas ae zarabatanr;;;; ãirrto ,r. casca deárvore (v. pás. 106).

Praneha XIV. Ipurinci. Gmpos e cai:ana grantle.
1. Homens.
2. Nlulheres e criancas._ Das murheres, urna está enfeitada com tocro oconjunto de adereços auriculares e rabiais d;;;.;r-,ü 

"";;;;;i-?". üs."il1io com o ossinho de ave que atravessa o se_pto nasal; duas-J.tá. rr"- ;.;;;;:terislica tanga feminina^ rle algodão; a murirer ãã-ãi""iir, ;;;*; àiia-"*iia,simplesmente com uma folha verde. os canhõe" d;-p;;;J-ã.ia" bem visiveisem tôdas as três.
3. Grande cabana rla maloca tio Rio Aciman. Gr.po de uma familiajunto à entrarla. vr 1'Pv I

Prancha XV. Tribas do Purus, Utensílios clomésticos e objetos semelhantes.7. Diadema de penas, dos yalnamacli.
z. I{aço de flechas ervadas para zarabatana, dos yarnamadi, em estôjode folha de rlalmeira
3. Rala.rlor de mandioea, dos yarnamadi,
4. Ralacior de mandioca, cios Ip*riná. co.,r punho feito crc caberos.5. Abano dos Iprrriná.
6. Abano dos Yamamadi.
7 . Pote dos Jpuriná..
8. cesio dos lp,riná; trancado cerrarlo de tiras de forhas de, parmeira;de forma bá-sica quadrangular. Desenho nreândrico.
9. Í)ote dos lpuriná.

10. Remo dos Ipuriná.
1l . Pernc dos paumari,
trz. Cesta-de-carregar dos yamamadi.
13. cesta-de-carregar dos Ipuriná, do fundo triangular, e guarnecido dealça (v. páS. IÍ6).
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