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MÁSCARAS DOS fNDIOS CHIMANES 

Karin Hahn-Hissink & Albert Hahn ( *) 

Antes de desenvolver o tema, queremos chamar a atenção . para o 
artigo publicado na revista Paideuma, tomo VI, fascículo 12, 155, pp. 
60-68. Em sua introdução encontram-se os dados mais importantes sobre 
o território dos Chimanes, . se·u modq de vida e sua história, podendo-se, 
pois, prescindir de uma repetição. 

Antes de dirigir-nos à nossa área de trabalho entre os índios Tacana 
da Bolívia oriental, passamos três meses na região do rio Maniqui, entre 
os Chimanes. As famílias extensas encontram-se dispersas no vasto·território 
compreendido pelo alto rio Beni, rio Maniqui e rio Apere. Depois de 
1621, jesuítas, dominicanos e franciscanos procuraram estabelecer missões 
entre eles; essas tentativas foram interrompidas por um longo período, 
mas, a partir de 1952, as atividades m1ssionárias foram retomadas, desta 
vez pelos padres redentoristas. Nossas investigações começaram em San 
aorja, estendendo-se rio Maniqui acima até o rio Pachene. 

Encontramos os primeiros Chimanes em San Borja, reconhecerrdo-os 
pelas longas camisas de algodão, por vezes pintadas. Os homens usavam 
o cabelo curto penteado em direção à testa, enquanto as mulheres ostenta
vam uma ou duas tranças ou deixavam o cabelo solto. Três dias depois 
topamos com um grupo familial que, em excursão de caça, acampara na 
~argem do rio. O acampamento era constituído de paraventos, ao contrário 
das casas abertas com telhado de duas águas, próprias das aldeias. 
Obtivemos ·as :primeiras informações sobre máscaras de Honorato Nogales 
que possuía uma propriedade junto ao rio, trabalhando-a com o auxílio 
de Chimanes. E as últimas, citadas abaixo, também foram dadas por ele 
quando ali estivemos no dia 15/9/1952. 

No rio Chimane, junto a sua embocadura no rio Maniqui, Nogales 
acidentalmente topou, em 1914, com uma. casa redonda dos Chimanes, em 
que se encontravam 12 homens sentados em círculo no centro da choça. 
Esta apresentava uma parede de barro de 1,5 m de altura e de 7 m de 
diâmetro, tendo a entrada voltada para o rio. De um esteio central 
irradiavam-se os caibros que se apoiavam na parede externa a uma distância 

( *) · Do Frobenius-Institut, Universidade de Frankfurt-sobre-o-Meno, Alemanha. 
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de 50 cm um dó outro. A entrada era em forma de aréo, tinha 1 m de 
largura, e para fechá-la levantava-se uma esteirà. A choça encontrava-se. 
cerca de 1 km abaixo de algumas casas de moradia e uns 300 m· acima · 
de outras. De ambos os locais ela podia ser alcançada por um caminho ao 
longo do rio, que depois se dirigia, perpendicularmente ao seu curso, até 
a- casa de culto. A choça apresentava cobertura de junco (hatata). Na 
parede e no centro encontravam-se {iguras de mfideira grandes e pequenas · 
- estas pintadas - aparentemente sem indicação de sexo. Elas chegavam 
a ter até 1 m de altura. Além das figuras, havia ainda maços de penas, 
zunidores, ossos e conchas espalhados pelo chão, e mais cinco máscaras. 
Apresentavam cores preta e violeta. , Nogales não encontrou os homens 
dançando, mas sentados em círculo. Na cabeça .usavam enfeites plumários 
e não estavam acocorados sobre esteiras, e sim sobre o chão. Os homens 
foram surpreendidos por Nogales e. pediram-lhe que nunca mais voltasse a 
esse lugar, o qual, mais tarde, encontrou destruído. À sua pergunta sobre 
o que faziam ali, responderam "brujeria", que através de determinadas 
cetimônias era possível fazer mal a seres humanos. 

. ' 

Novales tinha 24 anos por ocasião desse acontecimento. No dia 
17/9/1952, dois velhos, Adolfo Pache e Rafael Saravis, completaram a· 
informação: "A choça não tinha um recinto de culto subterrâneo. Seu 
esteio central não era pintado nem esculpido, os caibros do teto apoiavam-se 
sobre a parede, um tanto salientes, assim como a cobçrtura de hatata. 
O esteio era de ceriba <1 ) e as figuras só representavam homens". Entre 
outros, José Apo, Victoriano Borja e Trinidad Canchi encontravam-se 
presentes naquela ocasião. A pintura preta provinha de carvão vegetal e 
a seiva de folhas da árvore idzi (Hematoxylon) fornecia o violeta. 

Em toda a :área do Maniqui encontravam-se máscaras entre as famílias 
mais numerosas. São geralmente feitas da madeira de balsa ou cedro e 
pintadas de preto com carvão vegetal ou violeta (Hematoxylon). Parte 
das máscaras personificam o espírito do mato e da floresta Op.o que, muito 
enfatizado sexualmente, rouba -mulheres e meninas. Os apêndices parecidos 
com orelhas dessas máscaras sempre eram intensivamente mencionados 
pelos informantes, como se se atribuísse ao "ouvir" um significado especial. 
Além das máscaras de Opo, há máscaras de coati, porco do mato, macaco 
aranha preto e guariba ruivo, onça, anta e diversas aves. 

As máscaras são usadas em danças que se realizam depois de uma 
caçada feliz. Opo é um senhor dos animais, pois as danças são encaradas 
como conciliadoras dos animais depois da· caçada bem sucedida e as 
máscaras representam os animais. Chama a atenção o fato de muitas 
máscaras apresentarem dentes de animal, incrustados com o mesmo adesivo 
usado no preparo de flechas. Em quase todas as máscaras de que dispomos 
a boca é um elemento importante: escancarada, com os dentes à mostra de 

( 1) Chonta, no original; 'Guilielma insignis M. (N. T,) 
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maneira ameaçadora, o que é freqüentemente enfatizado pela pintura preta 
e violeta. O uso da pintura em máscaras repete-se nas peças do vestuário, 
em bonecas e figuras, em cobertas de entrecasca produzidas por ocasião 
do casamento, em canoas e, finalmente, na arte rupestre, já apresentada 
no artigo "Felsbilder und Salz der Ch_imanen-Indianer". 

· A pequena máscara de macaco constitui uma exceção: l) pelo seu 
reduzido tamanho; 2) por não ser usada à frente do rosto; e 3) por não 
apresentar orifícios, pois no lugar dos olhos foram aplicados fragmentos 
de conchas. É provável que seja carregada por ocasião das danças. 

É sabido que os homens mais velhos das famílias extensas desempe
nhavam - e ainda o fazem - um papel importante, tanto na esfera do 
culto como na vida cotidiana. Os dados relativos à casa de culto redonda, 
às máscaras, bonecas e figuras, zunidores, ossos, maços de penas e aos 
homens velhos, permitem concluir pela existência de antig~s tradições 
religiosas entre os Chimanes. 

I 
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Figura 1 - Chimanes do rio Maniqui, aldeia Monday. Máscara do espírito do mato 
e da floresta Opo, esculpida em cedro, pintada de preto e violeta. Altura: 25,0 
cm; Largura: 18,0 cm; Espessura: 11,0 cm. N. 379, N.S. 48686. 
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Figura 2 -· Chimanes do rio Maniqui, aldeia Monday. Máscara do espírito do mato 
e da floresta Opo, esculpida em pau balsa, pintada de preto. Altura: 20,5 cm; Largu
ra: 16,5 cm; Espessura: 9,0 cm. N. 380, N.S. 48487 . 
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Figura 3 - Chimanes do rio Maniqui, aldeia Monday. Máscara do espírito do mato e da floresta Opo, feita de pau 
balsa. Altura: 23,0 cm; Largura: 16,0 cm; Espessura: 9,5 cm. N. 256, N.S. 48678. 
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Figura 4 - Chlmanes do rio Maniqui, aldeia Carlos Kunay. Máscara.de macaco feita 
da madeira de pau balsa, pintada de violeta, olhos de fragmentos, de conctas incrus
tadas. Altura: 17,0 cm; Largura: 14,4 cm; Espessura: 7,0 cm. N. 307. N.S. 48680. 
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Figura 5 - Chimane do rio Cosincho .afiando facão junto ao rio Maniqui -
31/08/1952 {lll 16/15). 
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Figura 6 - Chlmanes em frente a sua choça. Rio Maniqui - 01/08/1952 (IIl 16/16). 
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Personagem da dança de Opo usando máscara de madeira 
13/08/19s2 (m 20114) 
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