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MÁSCARAS GRANDES NO ALTO XINGU(1
) 

por 

FRITZ KRAUSE 

As expedições t,\lemãs às nascentes do Xingu (~RL e WILHELM 
VON DEN STEINEN, 1884 e 1887; HERRMANN MEYER, 1896 e 1899; 
MAX ScHMIDT, 1901) trouxeram noticias de curiosas e gigantescas 
máscaras de dança, às quais, até o presente não se parece ter dado 
muita atenção na bibliografia cientifica, embora durante decênios 
uma dessas máscaras estivesse exposta, debaixo de uma' redoma de 
vidro, na seção americana do Museu Etnológico de Berlim. Não 
obstante, merecem estudo científico mais acurado por causa de sua 
peculiaridade, de sua exclusividade (não me consta haver paralelos 
em qualquer parte da América do Sul) e de sua ligação com o grande 
trocano, não menos curioso e por sua vez limitado ao Alto-Xingu. 
O exame cuidadoso das publicações relativas àquelas cinco expedi
çõe.s(2), bem como do· material manuscrito sôbre as duas expedições 
de WILHELM VON DEN STEINEN e as duas de HERRMANN ' M:EYER 
(existenté no arquivo de pesquisas do Museu Etnológico da cidade 
de Leipzig, onde escapou, felizmente, à destruição, em 3-12-1943) 
revelou que já estamos em condições de distinguir três tipos de~ 
máscaras: a crinolina de dança kualóhe, a máscara nuturu~ e a más
cara de -cone espiral monotsi. No presente trabalho desejo apresen
tar os resultados a que cheguei no estudo dessas máscaras. Faço 
votos para que futuros exploradores tenham a felicidade de colhêr 
informações ~ais exatas in loco, observando as danças correspon
dentes e obtendo documentação foto, cine e sonográfica, antes que 

., 
(1) tste trabalho ê uma nova vereio, refundida e aumentada de outro P'Jblicado sob o tf

tulo "Grossmaeken im Xíngu-Quellgebiet, Zentral-Brasilien", em Mitteilunqtblatt der D41Uúclw& 
Geaellachajt Jar Vlllkerkunàe, n.0 11, Leipzig, 1942, p. 3-19. A edição completa d@ste fascículo, 
bem como dos anteriores do "Mitteilungsblatt", foi deetrufda pelo bombardeio de 4 de deaembro 
de 1943, que deetruiu Leipaig, centro livreiro alemão. Desta forma, s6 restam os exemplares que 
já haviam sido entregues aos membroe da Sociedade Alemã de Etnologia e as reepectivas eepara
tas. Essas separatas nlo puderam s.er remetidas durante a guerra, maa resultadoe nelas apresen
'-doe já foram em parte ultrapaaeados pelas mod~mas pesquisas. 

(2). Karl von den Steinen: Durch Central-Branlim, Leipaig 1886; e Unm den Natur•lllker,n 
Zefllral-Branlúns, Berlin 1894. Herrmann Meyer: Die Kunat ~ Xinqú.-lndianer, Stuttgart 1906. 
Max Scbmidt: lndianeratudien in Zentralbranlien, Berlin, 1005. AB seguintes publicações nada 
revelam sôbre má.searas grandes: Capitão Vicente de Paula Teixeira da Fonseca Vasconcelos, 1924; 
Ezpedição ao Rio Ronuro (Conselho Nacional de Proteção aos fndios, publicação n.º 90); Rio de 
Janeiro 1945. Heinrioh Hintermann: Unter Inàianern unà Riuenachlangen, Zürich e Leipaig, 1928; 
V. M. Petrullo, 1931: PrimitiJ peoplu oj Malo Gro110, Brazil. (The Muaeum Journal, vol. XXIII, 
n.• 2, The University Mwieum, Philadelphia, 1932, ~· 91-173). Kr. 
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os efeitos da civilização façam desaparecer as culturas tribais dos 
indios x:inguanos e com elas tudo o que se refere às danças de más
caras. 

1 - Crinolina de dança: kual6he 

a) Fonres 
Bakairi 

STEINEN, 2a. viagem, 1887; .3a. aldeia do Kulisehu; 6 de outu
bro. 

K. I, 93:... "No interior [da cabana de festas](3) havia bonitas 
máscaras e uma nova forma de traje de danças: duas enormes cri
nolinas de lOm de circunferência, revestidas de palha, comparáveis a 
pequenos ranchos, koálu( 4), que o dançador levava sôbre os ombros, 
prêsas a um aro." 

K. I, 305: "Encontramos dois curiosos costumes de dança na 
casa de flautas da 3a. aldeia bakairi. Mas somente um dêles estava 
em bom estado. Era chamado kualóhe e tinha a aparência de uma 
pequena cabana. ~sse traje de palha era de fato uma pequena casá, 
e era sem dúvida em razão da cobertura de palha que os Baka!ri 
davam o nome de 'casas· a seus trajes de dança, inclusive o gibão de 
buriti provido de alças e mangas. Por sua vez, os capuzes de palha 
se chamavam 'casas-de-cabeça'. É evidente que a expressão se tor
nava incompreensível quando aplicada às nossas camisas de lã e 
calças de pano. O trambolho era muito pesado para que o levásse
mos conosco: a circunferência inferior media quase dez metros. Ti
nha o feitio de enorme crinolina com cinco aros horizontais resis
tentes e cobertos de palha, prendendo-se aos ombros eorn auxílio 
de alças de imbira prêsas ao aro superior. Um dos índios fêz-nos o 
favor de entrar na armação: colocou na cabeça a máscara tüwetüwe 
e pôs-se a fazer movimentos giratórios e ondulantes. Em acompa
nhamento ao kualóhe tamborilava-se na árvore ôca que jazia diante 
do rancho de festas. 'Não é makanari'( 6), dizem os Bakairi. Não 
sei se isto significa tratar-se de dança de origem estranha. Tampouco 
posso dizer se há uma relação entre essa dança e o peixe curimatã. 
(Salmo curimata), que em bakai'rí (p. 306) se chama koálu. Em 
todo caso, não se usa com ela a máscara tüwetüwe, de que se serviu 

. (3J [] Representam informações por mim introduzidas; () indicam citações. Os nomes de 
triboe foram por mim escritas no texto, sem acentos tôoioos; nas citações foi respeitada a grafia 
do autor. As notas-de-rodapé de minha autoria, distinguem-se das demais, pelo acréscimo da abre
viatura Kr. - K r. 

(4) Na 2.• edição dessa obra de viagens - edição popular, Berlim, 1897, p . 104 - Koálu 
foi substituído por kualóhe. Kr. 

(5) . Para a compreensão do vocábulo makanari: K. I, 300: "Makanari é um conceito amplo; 
o Baka.lrl chama makanari a todo o conjunto de objetos pertencentes a essa indumentária de 
dança, sendo que determinadas danças são por êlee também a ssim denominadas. 'Bakalrf maka
nari zóto', isto é, o Bakalrf é o dQn.o· c;lo makanari. É sua dança tribal." 
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o aborígene que nos demonstrou a dança, mas a kuábi, máscara de 
~ 

peneira. E feita de caniços de junco trançados uns aos outros ao 
modo de uma peneira, sendo provida de enfeite de penas e usada 
diante do rosto. 

Essa máscara, ou kuábi, jazia porém, no chão, desfeita em pe-
daços." · 

K. II, 26: "kxualóhe, kxualói, calças de dan.ças, grande crino
lina usada nos ombros; 3a. aldeia do Kulisehu. 

Kxua.wi, esteira-filtro para prensar mandioca, peneira; máscara 
trançada de junco resistente." 

W. I, 176: " ... Em um canto [do rancho de festas] está pendu
rado um objeto grande, com a aparência de um pequeno rancho, 
feito de capim comprido e que, segundo informação obtida poste
riormente, é também um traje de da,nça; /177) uma peça idêntica 
jazia no outro canto, sendo usada como assento. A circunferência 
mede dez metros e não deve certamente ser muito leve." " ... . Mais 
tarde apareceu para negócio um magnifico makanari, representando 
uma ave chamada 'tüwe-tüwe' e parecida com a pomba de Tami
tptoala,(6). Um indio o pôs na cabeça, ao mesmo tempo que vestia a 
crinolipa de dança: um quadro a um tempo magnifico e maluco." 

Auetõ 
MAX ScHMIDT, expedição de 1901: 21 de maio. 
Sc!HM. 84: '·'Atrás do tambor jaziam no chão [do rancho de fes

tas] algumas máscara,s grandes, de tamanho t~l que, na situação em 
que me encontrava(7), não as pude levar comigo. Uma delas era 
igual às grandes máscaras bakairí( 8), já conhecidas." 

b) Ilustr.ações 
W. II, 23, esbôço, à esquerda, em cima: "Crinolina de dança. 

Bac. III. Kuliséu. lOm de circu,nferência". Prancha I: 1. 
K. I, 306, fig. 98: "Dançador de kualóhe com máscara tüwetüwe. 

Bakairí." Desenho feito por W. de acôrdo com o esbôço acima. 
Prancha I: 2. Não tenho notícia de outros materiais relativos a 
essa crinolina de dança. 

c) Estudo cientifico-critico 
O traje de dança consiste, pois, em duas partes: na máscara 

para a cabeça, feita de esteira de varinhas, e na crinolina de dança(~) 
que reveste o corpo, denominada koálu ou kualóhe pelos Bakairi. 

· (6)' Refere-se à máscara de pomba da 4.• aldeia bakairi do Rio Batovi 'Ta.mitotoal.o.', que 
trouxeram de lá em 1884. Cf. K. von den Steinen: Durch Central-BrtJBilien, Leipzig 1886. Estam· 
pa Etnológica n.º 2, fig. 1 e texto à p. 176. Kr. 

(7) Os Auetõ saquearam Schmidt completamente, de modo que teve de interromper sua 
expedição e fugir. Kr. 

(8) Refere-se à crinolina de dança kuah6le. Kr. 
(9) Schmidt não apresenta nenhuma denominação auetõ para essa peça. Kr. 
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1 - As m'scaras de esteira de varinhas 

Os STEINEN viram entre os Bakairi um exemplar dês~ tipo de 
máscara que completa a crinolina de dança; era guarnecido de en
feites de penas [possivelmente nos bordos] e jazia em pedaços no 
chão. O mesmo vale para os destroços de máscaras de esteira de 
varinhas, por êles vistos no rancho de festas dos Náhuqua(1 º). Com
pare-se: 

K. 1, 97: "A casa dos homens [dos NahuquaJ, de construção 
muito espaçosa e muito bem acabada, tinha um aspecto de triste 
abandono. No interior não havia nada além de uns pedaços de pa
lha jogados ao chão, provenientes de costumes de dança." 

K. 1, 307: "Entre êles [os Nahuqua] encontramos também, 
como na '3a. aldeia ba.kairf, algumas máscaras para o rosto, trança
das à maneira dos filtros de mandioca. Como porém, a festa se reali
zara algum tempo antes da nossa chegada, infelizmente essas grades 

·de vime estavam jogadas a um canto, amassadas, pisadas, desfeitas 
em pedaços que não podiam mais ser aproveitados." .. ~ possivel que 
essas máScaras para o rosto tenham pertencido à crinolina de dança 
da mesma forma que as máscaras bakairi, que na mesma época esta
vam em iguais condições. Entretanto, não se pode afirmar isto,· com 
base apenas no fato dessas máscaras terem existido concomitante
mente. Sôbre a distribuição . dessas máscaras de tipiti, veja-se: 

K. 1, 299: "4. [espécie de máscara para a cabeça, no Xingu] 
Grade de palha à maneira dos tipitis, ·prêsa em aro oval. Não apre
senta partes correspondentes ao rosto [portanto genuínos tipitis]: 
Bakairi, Nahuquá. Com partes correspondentes ao rosto em cêra: 
Auetõ." 

Sôbre estas 'máscaras de cêra' STEINEN escreve o seguinte: 
K. I, 310: "I. Máscaras koahálu de trançado e de tecido. 

Entre as máscaras de trançado e de tecido notam-se três de aparência 
muito curiosa, nas quais a cêra aparece empregada de forma dife
rente de tôdas as demais, figura 107 [Prancha II: 3]. Como se obser-

. va· perfeitamente na figura central, a primeira e a ·segunda dessas 
máscaras koahálu não são outi:a coisa senão grades de caniças tra .. 
balhados à maneira da técnica do tipiti, por nós observada entre 
os Bakairf e N ahuquá" . . . p. 312: "Das máscaras de cêra, fig. 
107, a mais primitiva é a figura central. A grade de varinhas é co-

(10) Designo O!J moradores da aldeia situada na margem direita do alto Kuliaehu, vieit&doe 
por Bteinen em 1887, de Nahuqua, obedecendo à grafia usada por ê!Jee autor, a fim de diatingui-loe 
doe habitantee da área locali.&ada entre oe rios KuJisehu e Kuluene, eetudadO!J pela primeira ves 
por Meyer, em 1896, sob o nome de Nabuqua. P.ste numeroso povo divide-f3e em duas triboa 
(Meyer, R Ili, 6, p. 44): os YanumakapQ ao norte, coDl as aldeias Etagl, Oti(na), Guikuni (Cuicutl 
segundo Petrullo), Taego (talvez os Teuva de Petrullo), Takiaheto; e oe Akuku, ao sul com as 
aldeias Arata, Awinikuru, Apanaküri, Calapalu, Arikuanako, Guapüri, Yamarikuma, Waikaheto, 
Arawute (Anarawute; - Naravute segundo Petrullo), Auwauviti, e uma aldeia a oeste perto do 
Kuliaehu (aldeia nahuqua, segundo Steinen). Kr. 
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berta de cêra, sendo que as partes laterais são mais espêssas e nelas 
estão localizados os olhos, formados de dois pequenos tufos brancos 
de algodão, providos, originàriamente, de pupilas pretas de cêra que, 
entretanto, se perderam. O nariz, representado por grossa bolota de 
cêra, está acima dos olhos. Na máscara inteiramente revestida de 
cêra, à esquerda, os olhos são pelotinhas de cêra, montadas em pe
dacinhos de madrepérola. Triângulos faciais vermelhos e uma faixa 
central vermelha são cercados de linhas bem contrastantes; nos cam
pos laterais inferiores vêm-se dois pontos vermelhos. Os olhos en
contram-se extraordinàriamente afastados um do outro e mais pró
ximos das extremidades do que da linha central; o nariz está colocado 
ao alto, e à direita e à esquerda dêle, um botão de cêra. Nenhuma 
das três máscaras tem bôca, mas é possível que a falta seja casual, 
uma vez que levamos os espécimes no estado em que os encontra-, 
mos." 

A terceira máscara, na fig. 107 à direita, não é feita de grade 
de varinhas, mas de tecido bem compacto. Na frente, como se vê 
pela Prancha II: 3, essas máscaras de cêra são embutidas num tran
çado de fio duplo em forma de saco e feito de cordéis de fibra de 
buriti, trançado êsse que se destina a cobrir a cabeça e o pescoço e 
cujas extremidades inferiores livres formam uma longa guarnição 
de franjas. De acôrdo com a lista correspondente ao catálogo de 
sua coleção [M. V], MEYER trouxe as seguintes máscaras de esteiras 
de varinhas: 2 peças dos Kamayura [n. 0 orig. 771, "máscara oval 
trançada", 2559], 1 peça dos Etagl ["máscara oval de trançado de 
caniços", n. 0 orig. 1328]. Sôbre estas máscaras observa: 

M. V, 467: [Kamayura, 771] "Uma pequena e curiosa máscara 
oval [prancha IV, fig.] (6) de trançado de caniços em prêto e branco, 
que corresponde, certamente, à máscara de tipiti dos Bakairi"; e 

M. V, 468 [Etagl, 1328]: "Além disso obtive uma máscara de 
trançado de caniço [prancha IV, fig.] (9) que, posslvelmente, voN DEN 
STEINEN já teve oportunidade de ver entre os Nahuqua do Kulisehu." 

Quanto a outras 'máscaras de trançado', colecionou entre os 
Kalapalo 2 peças [n. 0 orig. 1959, 1960], entre os Auwauwiti [Nahuqua] 
1 peça [n. 0 orig. 3217]. Essas máscaras fazem parte, porém das co
leções de Leipzig que, por causa do perigo da guerra, foram remo
vidas para lugar seguro, e não são ainda acessíveis, motivo pelo qual 
não foi possível verificar se o trançado é de esteira de varinhas ou 
de fio duplo. Tôdas as máscaras de MEYER aqui mencionadas não 
são 'má.scarSis de cera', mas correspondem, na configuração do rosto, 
às outras máscaras ovais [máscaras koahálu]; v. fig. 11. 

Os Bakairi designa v~m suas máscaras de esteira de varinhas 
com o nome kuábi. Segundo K. II, 26, kuawi significa também a 
esteira de varinhas para espremer mandioca. Os Bakairi indicaram, 
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portanto, a STEINEN, o tipo de trançado e não o nome da máscara. 
Isto se explica pelo fato dessas máscaras serem simples trançados 
de varinha, sem representação do rosto [K. 1, 299]. E decorre tam
bém da denominação quase geral em todo o Kulisehu para a esteira 
de varinhas para espremer ('Siebfilter', filtro de peneira, de STEINEN), 
a saber, tuavi, tuapi(11) ou nome semelhante, que designa igualmente 
as esteiras usadas para envolver o tabaco e as empregadas para guar
dar as penas(12), tôdas trabalhadas com a mesma técnica. Hoje em 
dia não é mais possível determinar de que povo teria partido o nome 
(e também o objeto?) para difundir-se pelas outras tribos. 

Em K. I, 93, STEINEN indica a palavra koálu como nome da 
crinolina de dança; na segunda edição substituiu-a, na mesma pas
sagem do texto, por kualóhe, têrmo Qom que designa também a cri
nolina de dança em K. I, 305. Sem dúvida notou posteriormente 
haver tomado por engano a palavra koálu como denominação da 
crinolina de dança. E é provável que de fato houvesse engano. Es
tou certo que os Bakairi empregaram koálu para designar a corres
pondente máscara para a cabeça por êles denominada kuabi em ra
zão do trançado de junco. Em sua obra "Bakairi - Sprache" (K. II) 
STEINEN não menciona a palavra koált1 nem no capitulo "Etnogra
fia" nem no que se refere aos "animais", o que é singular, por
quanto segundo êle (K. 1, 305-306) o peixe kurimatá (Salmo curi
mata) chama-se koálu em bakairi. Suponho, por isso, que koálu 
seja vocábulo de origem estrangeira entre os Bakairi, servindo a um 
tempo para designar o peixe e a máscara que o representa. 

INVESTIGAÇÕES SÔBRE O TÊRMO E O CONCEITO KOAHÁLU 
A favor dessa hipótese pode-se dizer que koahálu, palavra de 

que koálu talvez seja a corruptela ba,kairi, é o nome auetõ para as 
máscaras ovais, nome que, partindo dessa tribo, se difundiu, junta
mente com o tipo de máscara, pelas demais populações do Kulisehu. 
A êsse respeito convem citar as palavras de STEINEN em K. I, 310: 
"Os Auetõ distinguiam duas espécies de máscaras: I. koahalu e 
II. yakuikatu, aquelas feitas de trançado e de tecido, e estas de 
madeira". Segundo STEINEN e MEYER, o têrmo koahálu ocorre para 
designar a máscara oval de trançado (de tecido); nas seguintes tribos: 

Tribos Tupi. 

A ueto: koahálu. K. I, 310: máscara de trançado e de tecido; 
313: canto de dança de peixe. 

(11} Bakairi: k:euawi (K. II, 26}; Nahuqua: tuavi (K. I, 525); Mehinaku: tnn.pi (K. I, 528); 
Waura: tua.pi, tuabi (K. I, 531); Yaulapiti: tuari (K. I, 534}; Kamayura: tua vi (K. I, 538, M. VI. 'l, 
fôlha 7); Trumai: tnavi (K. I , 540); truavi (M. III, 11) . Divergem apenas os Auetõ: kutõt (K. I , 
536) e Guikuru: Anári (M. III, 14). Kr. 

, (12) Esteira para guardar tabaco: kuavi: Etagl (M. VI. 6, p. 59}; esteira para prensar pe
nas: toávi: Guikuru (M. IV. 6, p. 74). Kr. 
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"Em todo o caso, koahálu no uso prático designava o canto cor
respondente à dança de peixe [dança kualóhe], sendo comparável 
segundo os Bakairi que acompanhavam STEINEN] ao maraká dos 
Kamayurá. "; 536: festa com máscaras; - formas afins [313]: koaha
hálu, kuahahaluté. 

Kamwyura: K. I, 313: koahahi. 

Tribos Aruak. 

Kust.enau: K. I, 530: koahalu - máscara 

Waura: K. I, 532: koahahalu - máscara 

Y aulapiti: K. I, 534: koahalu - máscara 

K. I, 323: ... "visto que a palavra koahálu era também fami
liar aos Kustenaú e Waurá, que interroguei no pôrto dos Auetõ." 

Trumai: K. I, 541: kuahahá = máscara de tecido 

M. V. 466: koahahá (vocábulo kamayura). "Disseram conhecer 
essas máscaras de tecido, quando lhas mostrei na obra de VON DEN 
STEINEN [K. 'I, 318, fig. 116, 117; 319, fig. 118)(13), chamando-as tô 
das 'kexné ; mas à máscara da piava, de tecido, dos Bakairi, re
presentada na obra de VON DEN STEINEN [K. I, 303, fig. 93], designa 
vam com a palavra kamayura koaháa". 

M. II, Trumai: fôlha 6: koaháha. Palavra kamayura entre os 
Trumai. 

Peixe piava, Bakairi, STEINEN. Fôlha 1: koaháha. Designação 
dos Trumai para as seguintes figuras de máscaras, no livro de STEI
NEN [K. I]: p. 303 [fig. 93]: máscara com piava [Bakairi]; p. 311 e 
312: máscaras koahálu de tecido. Auetõ. 308: máscara de madeira, 
Mehina.ku. 

A palavra koahálu é indicada por voN DEN STEINEN como vo
cábulo auetõ, que dêles teria passado para as tribos aruak; cf. K.I, 
323: "Os Auetõ tinham a maior quantidade de máscaras de trançado 
e de tecido, e seu designativo 'koahálu' havia passado para as tri
bos nu-Aruak." 

Dêstes é que deveria então ter chegado, sob a forma de koálu, 
aos Bakairi, juntamente com o respectivo tipo de máscara; da mesma 
forma que, de outro lado, deveria ter passado para os Kamayura 
e os Trumai, juntamente com o objeto correspondente, i. é, a más
cara de tecido. Seus inventores, por conseguinte, como STEINEN 
aliás também diz positivamente, seriam os Auetõ. 

(13) 1\1. V, 466: "Em sua primeira viagem Steinen recebeu apenas algumas máscaras te~ 
cidas dos Trumai {deve ser a segunda viagem]. Comigo aconteceu justamente o contrário: apesar 
de tõdas minhas ofertas não consegui nenhuma dessas máscaras t<ecidas na aldeia trumai, mae 
apenas máscaras de palha e de madeira. t;:Jes conhecinm, porém, essas má.searas tecidas ... " 
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Cf. K. I, 324: "Por isso, a minha opinião pouco autorizada é a 
de que . . . êles [os Auetõ] são os inventores da máscara de tecido ... " 
Ao contrário disso, MEYER M. V, 470' considera - não sem algum 
fundamento - os Nabuqua-Akuku como os inventores das másca
ras de trançados, por êles denominadas coambü. 

Em sua sinopse dos tipos de máscara para a cabeça, usadas nas 
tribos do Kulisehu, STEINEN apresenta as máscaras ovais como 5. 0 

tipo: 
K. I, 299: "5. 0 Aros de forma oval, sôbre os quais estão es

tendidas rêdes trançadas e tecidas de algodão. Partes correspon
dentes ao rosto, coladas, de cera; olhos de flocos de algodão, feijão, 
madrepérola. Pintadas. Bakairí, Auetõ, Kamayurá, Trumai." Dis
tingue, portanto, entre essas máscaras koahálu e as máscaras de 
esteiras de varinhas, que integram o seu quarto tipo, mas que são, 
igualmente, chamadas koahálu. Como cobertura do aro indica três 
espécies de material: rêde, trançado de algodão e tecido de algodão. 
MAx SCHMIDT examinou cuidadosamente o material das máscaras 
trazidas por STEINEN e entregues ao Museu de Etnologia de Berlim. 
Chegou ao seguinte resultado: ScHM., 405: "Na coleção voN DEN 
STEINEN do Museu de Etnologia de Berlim há dessas máscaras de 
tra~çado [ovais] oriundas dos Kamayurá, dos Trumaí, dos Auetõ e 
dos Bakairi. Em cada uma das quatro tribos é diferente o tipo de 
trançado dessas máscaras. Em primeiro lugar, distingue-se de tôdas 
as outras a máscara bakairi reproduzida por VON DEN STEINEN à 
p. 303 [fig. 93]: máscara de trançado em f~nna de rêde, com piava, 
cujo fundo absolutamente não é trançado, mas feito de laçadas de 
rêde. Das máscaras ovais de trançado, das outras três tribos, as dos 
Kamayurá são manifestamente as mais primitivas. Nelas se observa 
o típico trançado de fôlhas flabeliformes; não foram usadas, para 
fazer o trançado, tiras largas, mas sim tiras finas ... /406). Nas más
caras trumai dêsse tipo, o feitio da base pintada obedece ao esquema 
elementar (um para cima, um para baixo), e entre os Auetõ as más
caras de trançado são feitas exclusivamente segundo a técnica do 
'trançado de fio duplo'." Confrontem-se essas observações de ScHMIDT 
relativas aos Trumai e Auetõ: 

Com relação aos Trumai, com as seguintes informações de STEI
NEN: 

K. I, 317: ",Trumai. Exclusivamente máscaras de trançado 
de algodão, chamadas huk!áke, Zarumuká, kuahahá, for
mas essas, cujas diferenças de sentido não posso precisar . .. 
Apesar de se tratar de algodão, não se deve falar em 'tecer', 
os cordéis são trançados grosseiramente como em esteiras 
de palha [portanto um para cima, um para baixo, como na 
explicação de SdHMIDT] . .. 318: Olhos e nariz são consti-
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tuidos ordinàriamente de três bolotas de cêra de igual ta
manho em uma linha horizontal . . . A b6ca é u.m anel prêto 
de cêra ... " 

Com relação aos Auetõ: As gravuras das máscaras de cêra. em 
K. I, 311, fig. 107 (Prancha II: 3), não corroboram a afirmação sôbre 
o emprêgo 'exclusivo' da técnica do fio trançado, pois vê-se nltida
mente, na do meio, a esteira de varinha. STEINEN acentua à p. 110 
a estrutura de esteiras de varinhas e indica expressamente essa fi
gura. SCHMIDT não teria incluído essas máscaras de esteiras de va
rinha na categoria das máscaras de trançado ? Nesta hipótese o 
nome koahálu caberia s·õmente às máscaras de trançado de fio du
plo? Tal conclusão se poderia talvez tirar das palavras de STEINEN 

(K. I, 313): ~'Além das máscaras de cêra havia máscaras de rosto 
para a dança koahálu . . . " [refere-se às máscaras ovais de trançado 
duplo, fig. 108, p. 312, e fig. 46, p. 236]. No entanto, STEINEN, 

ao tratar das máscaras koahálu de trançado e de tecido, ocupa-se 
em primeiro lugar das máscaras de cêra. Não haveria talvez nesse 
fato um indicio de que as máscaras de trançado de fio duplo é que 
correspondem à dança koahálu, mas não as máscaras de cêra, as 
quais, embora também denominadas koahálu, constituiriam com
plemento da crinolina de dança kualóhe, ligando-se, por conseguinte, 
à dança kualóhe? 

STEINEN descreve essas máscaras de trançado de fio duplo dos 
Auetõ, nos seguintes têrmos em K. I, 313: "Máscaras para o rosto 
com segmento frontal prêto e vermelho, faixa central e desenhos 
com motivos de merexu, fig. 108 [p. 312]. V. também a máscara 
à p. 263, fig. 46. Aneis feitos de caniços aparecem emoldurando os 
olhos de cêra (parte central de madrepérola), e a bôca, também de 
cêra, com dentes de piranha ... " MEYER trouxe um número bas
tante grande dêsse tipo de máscaras ovais de trançado e de tecido, 
as quais, como acima se disse, não podem no presente ser examina
das quanto à sua matéria prima. No catálogo de sua coleção (M.IV.) 
dá como máscaras tecidas, distinguindo-as das trançadas, as seguin
tes peças: Kamayura, n. 0 orig. 773 (segundo ScHMIDT, portanto, 
trançado de f ôlhas); Auetõ, n. 0 orig. 884-888 (segundo ScHMIDT, 

portanto, trançado de fio duplo), 886 veja-se fig. 11; Etagl, n. 0 orig. 
1323-1327, 'tecido de algodão'; Auwawiti (Nahuqua), n. 0 orig. 2045-
2049, 'tecido de algodão'. Não é possível verificar agora se êsse te
cido de algodão é pano ou trançado de fio duplo. 

De tal diversidade de matérias primas utilizadas, cumpre sem 
dúvida tirar a conclusão de que a expressão koahálu não pode de
signar o material dessas máscaras ou a correspondente técnica de 
trançado, mas por certo a forma oval e a respectiva representação 
do rosto, que em linhas gerais coincide amplamente em tôdas elas. 
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Isto, a não ser que originàriamente, na qualidade de palavra auetõ, 
se referisse às máscaras ovais dêste grupo, feitas com a técnica do 
fio duplo, e que depois, com a passagem para outras tribos, se apli
casse às máscaras ovais feitas com as técnicas que lhes eram peculia
res, e inclusive às máscaras de esteira de varinha. 

A favor dessa hipótese poder-se-ia mencionar talvez a deno
minação kualáuit indicada por SCHMIDT (Schm. p. 410 e p. 407, fig. 
260) para duas máscaras por êle trazidas dos Auetõ. São máscaras 
em forma de saco, feitas com a técnica do fio duplo e providas, na 
parte superior, de uma vara transversal prêsa por meio de trançado. 
O têrmo poderia ligar-se de algum modo com kuahálu, mas também 
com kual6he. MEYER por seu turno trouxe várias dessas máscaras 
com vara transversal, sendo uma dos Etagl (M. IV, n. 0 orig. 1322: 
"Trançado de palha com vara transversal") e quatro dos Trumai 
(M. IV, n. 0 orig. 457-460, "urukutské"). Para os Trumai v. tam
bém M. VIII: R. III 11, Trumai, n. 0 421 máscara: urukutské, uru
kutké. Sôbre êsses exemplares lê-se em M. V, 467: "Além disso, 
recebi [entre os Trumai] duas máscaras de palha chamadas 'urukuké' 
[prancha IV, fig.] (3), em forma de toucas retangulares para a cabeça, 
com vara transversal na extremidade superior. Sôbre a palha esta
vam aplicados, com tinta vermelha e branca, curiosos sinais em for
ma de losango, que deviam representar peixes." Também essa pala
vra urukutké parece referir-se ao trançado de fio duplo, pois con
forme o n. 0 orig. 480 da coleção, se chamava urukurú e urukurupát 
a uma pequena cêsta de suspensão feita com a técnica do trançado 
de fio duplo. Também aqui se emprega, pois, para denominar o 
objeto, a expressão correspondente à técnica de fabricação. :É claro, 
porém, que subsiste a possibilidade dos índios terem indicado a de
signação da técnica em lugar do nome do objeto. 

Parece haver, portanto, algumas relações conceptuais entre as 
palavras koahálu, kualáuit e kual6he, que parecem indicar deter
minado material e posslvelmente, também, a técnica de fio duplo, 
adequada a êsse material. 

Do nosso estudo da máscara para a cabeça, peça complementar 
da crinolina de dança kualóhe, resulta que se deve considerar indis
cutivelmente ligada a esta última, a máscara de esteira de varinhas, 
chamada Kuábi (kxuáwi) pelos Bakairi, em atenção ao material 
usado, que existia também entre os Nahuqua, com o mesmo feitio, 
e que apresenta o seu melhor acabamento entre os Auetõ, por quem 
eram chamadas koahálu. Que essas máscaras de cêra dos Auetõ 
pertencem realmente à crinolina de dança kual6he, disseram-no 
inequivocamente os Bakairi que acompanhavam STEINEN, quando 
êste os interrogou sôbre o significado de suas máscaras de esteira 
de varinhas; v. K. I, 313: "Os Baka;·ri disseram que as máscaras 
[nas linhas precedentes discute-se as máscaras de cêra dos Auetõ, 
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em especial as que têm base de esteira de varinhas] correspondiam 
ao kuábi, cf. p. 306, que êles próprios usam na dança kualóhe, na 
3a. aldeia." Idênticas máscaras ovais de esteira de varinhas foram 
encontradas por MEYER entre os Kamayura e os Etagl; êstes últi
mos chamavam-nas coambü. A palavra koahálu, usada pelos Auetõ, 
é conhecida em tôdas as tribos do Kulisehu como denominação das 
máscaras ovais de trançado (ou de tecido). Daí se pode tirar a con
clusão de que, juntamente com essa palavra auetõ, também se di
fundiu pelas outras tribos do Kulisehu a espécie de máscara (más
cara oval de esteira de varinha) assim denominad.a(1'). Até agora 
a ligação dêste tipo de máscara com a crinolina de dança está de
monstrada somente para os Bakairi e os Auetõ. Talvez valha tam
bém para os Nahuqua-Kulisehu. Não se pode dizer ainda se é lícito 
admiti-la para tôdas as tribos que usam a designação auetõ, koahálu, 
para máscara, inclusive em relação àquelas para as quais não se 
provou ainda a existência da crinolina de dança. Tal hipótese deveria 
pressupor que também a crinolina de dança kualóhe teve o seu pon
to de partida entre os Auetõ, difundindo-se pelas outras tribos que 
adotaram o nome auetõ, koahálu, para máscara. Com a palavra 
koahálu, os Auetõ designam não somente essas máscaras de esteira 
de varinhas, mas de modo geral tôdas as máscaras ovais, em oposição 
às máscaras de madeira, a que chamam yakuikatú, qualquer que 
seja a técnica de fabricação, que pode ser de pano ou de trançado 
de fio duplo, embora com predomínio dêste último. tste se distin
gue da esteira de varinhas somente por apresentar, ligadas pela téc
nica do fic:r duplo, cordéis macios de fibra de buriti em lugar de ca
niços rígidos ou varinhas. É possível que êsse tipo de máscaras de 
trançado de fio duplo também seja usado juntamente com a crino
lina de dança pelos Auetõ e por seus imitadores; todavia, essa ques
tão só pode ser resolvida mediante novas pesquisas de campo. Se
gundo MEYER os Nabuqua (entre o Kulisehu e o Kuluene) designam 
as máscaras ovais de trançado e de tecido com a palavra coambü. 
Trata-se de máscaras de esteira de varinhas e também provà.velmen
te de máscaras de trançado de fio duplo, o que, no entanto, não se 
pode atualmente verificar nos exemplares existentes em Leipzig . 

(14) A respeito da difusão das máscaras e das formas .de dança das tribos xinguanas, ver 
K. l , 207: "E de praxe que as aldeias [de uma mesma tribo} convidem-se mutuamente para as 
grandes festas. Tribos amigas e vizinha.s também enviam grande nmnero de participantes. Quando, 
em 188·1, encontramos os Trumaf e os Kamayurá, as duas tribos tinham a caba do, justamente, de 
realizar uma festa comum. Compreende-se que haja nessas circunstâncias um intercâmbio e uma 
identificação progressiva dos costumes e apetrechos de dança. /298) Tô<las as tribos conheciam 
as canções de tribos vizinhas, sem entret:1nto compreender exatamente o significado do texto. Isto 
foi observado muitas vê ·e.;;. Os tipos de másc.'\rns também se difundiam de tribo para tribo . .. " 
P. 299: "Nr1s fer.:tn.<:; de m1r.:c ·,r~s mist ur:\m-se indubitàvelmente empréstimos de outras tribos com 
a •i varied~ides locn.i'l." 1<. r, ?22 fri9n. q11e os Tr11mai foram essencialmente influenciados pelos 
l(,,ma.yura : "Apena<:; o;, T rum ·.í a dot::i.rnm dos Kn.mayurá :!S máscar1.~s [máscaras ovais de tecido) 
t endo conhecido entre êles ta mbém o uso do algodão e da peneira de esteira, aos quais deram de
nominação tupi." Kr. 
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Abstração feita dos traços peculiares aos Nabuqua, o caráter geral 
de suas máscaras ovais corresponde ao das máscaras koahálu. Po
demos, por conseguinte, considerar umas e outras como pertencendo 
ao mesmo tipo. Existem relações entre os N abuqua e as tribos do 
Kulisehu em conseqüência de um tráfego intenso por intermédio dos 
Etagl e dos Auetõ. É possível, portanto, que as máscaras ovais, 
bem como as máscaras de madeira, que igualmente existem entre 
os Nabuqua, sejam originárias somente de um dêsses grupos ou de 
uma única tribo, de onde se teriam difundido para além do Kulisehu. 
MEYER admite que as máscaras de madeira tiveram como ponto 
de partida os Auetõ, e as máscaras ovais, os N abuqua. STEINEN, 
por seu turno, atribui a invenção das máscaras ovais de tecido aos 
Auetõ. Talvez se encontre a solução para essas opiniões contrárias, 
na hipótese de que as máscaras ovais de trançado duplo teriam pro
vindo dos Nabuqua (coambü) e entre êles atingido maior perfeição, 
ao passo que as máscaras ovais de esteira de varinhas, juntamente 
com a denominação koahálu, seriam oriundas dos Auetõ. Também 
STEINEN considera a máscara de varinhas como mais antiga entre 
as tribos do Kulisehu do que a máscara de trançado de fio duplo, 
baseando-se, é verdade, no princípio evolucionista de desenvolvi
mento interno. Escreve em K. I, 320: "Esta máscara [a máscara 
oval para o rosto] ... . passou de grade de palha, aperfeiçoando-se, a 
trançado de fios, capaz de receber vida e de ser pintado, ... " Aquela 
solução poderia ainda ser encontrada, na hipótese de que, ao adota
rem a máscara de trançado de fio duplo (coambü) dos Nabuqua, os 
Auetõ teriam transferido para êsses objet_os de configuração seme
lhante à da sua própria máscara de varinhas, o nome koahálu usado 
para esta última, e de que êsses dois tipos de koahálu se teriam di
fundido, partindo dos Auetõ, entre as tribos do Kulisehu, inclusive 
os Trumai. Se a difusão da máscara de esteira de varinhas estava 
condicionada à da crinolina de dança kualóhe ou se podia dar-se 
independentemente desta, porque talvez fôssem também usadas em 
separado, e se a máscara de fio duplo era usada igualmente com a 
crinolina de dança, são coisas que, por falta de dados, não é possível 
decidir, mas que, no entanto, são presumíveis. 

Sôbre o modo de se usarem as máscaras koahálu, VON DEN 
STEINEN (K. I, 310-312) diz o seguinte: "É notável também a ma
neira pela qual se usam as máscaras ovais de trançado e de tecido. 
Não ficam, absolutamente, diante do rosto, como as nossas máscaras, 
nas quais as partes do rosto correspondem, no tocante à posição, 
às partes da fisionomia humana que encobrem. Ficam, antes, colo
cadas obl quamente para cima, apoiando-se na testa e na parte an
terior da cabeça do portador, (312) cuja visão é possibilitada por 
uma guarnição de palha prêsa, por meio de um trançado, na parte 
inferior da máscara." 

I' 

/ 
/ 
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Interpretação da máscara para a cabeça, da crinolina de dança 
kualóhe. 

A julgar pelo que podemos depreender das escassas indicações 
dos exploradores do Xingu, trata-se de uma má.seara de peixe. Isso 
não é de admirar-se, uma vez que a maioria das máscaras dos índios 
do Xingu representam êsses animais. Sôbre o assunto, v. K. I, 320. 

Se, como acima se expos, adotamos a palavra auetõ koahálu 
como sendo o nome primitivo dessa máscara, cabe-nos investigar o 
sentido dêsse têrmo. Infelizmente, porém, a palavra. não se encon· 
tra, nos vocabulários auetõ de STEINEN e MEYER, entre os designa
tivos de animais. Também os esforços de STEINEN in loco não le
varam a melhor compreensão. Escreve em K. I, 313: "Procurei, 
com ajuda dos Bakai'ri, descobrir o sentido da dança koahálu, mas 
soube somente que se trata de um peixe ou de peixes. Os Bakairf 
disseram que a má.seara correspondia ao kuábi, (v. p. 306) por êles 
próprios usado na 3a. aldeia quStndo realizam a dança kualóhe". 
Se está certa a nossa opinião de que os Bakairi chamavam kuábi à 
grade de junco da máscara, e não à própria máscara, e de que a 
expressão koálu se aplicava à máscara, e não à crinolina de dança, 
então a máscara representa um bagre, o curimatã (Salmo curimata), 
que em bakairi se chama koálu (K. I, 305-306). K. I, 315, designa, 
por isso, a dança koahálu como a dança dos peixes dos Auetõ. As 
máscaras de tecido dos Kamayura revelam que êsse ponto de vista 
está, provàvelmente, certo. Sôbre elas K. I, 316, informa: "Nas 
máscaras de tecido (fig. 112 [p. 313]) estavam presos cordéis de al
godão que' representavam fios de barba de peixes e que pendiam 
do aro e se apoiavam sôbre o capuz de buriti. Também no próprio 
tecido [segundo ScHMIDT~ trançado de fôlhas flabeliformes] souberam 
produzir desenhos de peixe." Danças com máscaras koahálu, i. é, 
'danças de koahálu', podem, por conseguinte, ser designadas como 
danças de kualóhe, na medida que nelas se usem a.s máscaras koa· 
hálu complementares à crinolina de dança kualóhe. 

2. A crinolina de dança. 

Em 1887 os 8TEINEN viram na 3a. aldeia bakairi do Kulisehu 
duas crinolinas de dança, uma das quais, em bom estado de conser
vação, estava pendurada no rancho de festas, enquanto que a outra, 
jogada a um canto dêsse rancho, servia de assento; v. fontes, K. I, 
305; W. I, 176. Em 1901 ScHMIDT viu outro exemplar no rancho de 
festas de uma aldeia auetõ; estava no chão, ao lado de duas más
caras grandes monotsi, aparentemente em bom estado e em condi
ções de ser usada; v. fontes, Schm. 84. t pena que ScHMIDT não 
tivesse oportunidade de assistir a uma dança de máscaras com essa 
crinolina. WrLHELM voN DEN STEINEN fez em seu caderno de es .. 
boços, um desenho do exemplar visto entre os Bakairi (W. II, p. 23 
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à esquerda em cima), v. Prancha I: 1. A fig. 98 em K. I, 306, que 
representa o modo de se usar a crinolina, foi desenhada de acôrdo 
com êsse esboço; v. Prancha I: 2. 

Segundo a descrição de K. I, 305, a saia de dança é feita de 
cinco aros fortes, à maneira de crinolina, sendo que o último mede 
cêrca de lOm de circunferência. Os aros são cobertos de palha (se
gundo W. I, 176, de capim comprido). A crinolina de dança é usada 
sôbre os ombros, com auxílio de duas alças de imbira (alças umerais ?) 
prêsas ao aro superior. Em razão de seu pêso, não foi possível tra
zer essa peça. - ScHMIDT não dá nenhuma descrição, mas remete 
o leitor à de K. VON DEN STEINEN. 

Essa crinolina de dança é comparada por W. I, 176, com uma 
'pequena cabana', confronto êsse que pa_ssou para a obra de STEINEN. 
Na p. 93: "Comparável a uma pequena cabana"; e p. 305: "lem
brava uma pequena cabana". Como se depreende da Prancha 1: 1 
e como naturalmente aconteceria a um desenhista e pintor como 
WILHELM VON DEN STEINEN, que desenhou um grande número de ,. 

casas bakairi em seu caderno de esboços, os contornos da crinolina, 
vista da perspectiva em que se achava, isto é, pendurada à altura 
dos olhos, forneceram o motivo para a comparação: em cima, uma 
curta linha de cumieira, e de um outro lado a cobertura-parede cain
do em curva côncava, a mesma forma exterior, portanto, que apa
rece na habitação de tôdas as tribos do Xingu; v. Prancha VIII: 12. 

~ curioso notar como essa comparação com a casa xinguana 
coberta de palha deu origem a alguns erros singulares de ScHMIDT 
e KARL VON DEN STEINEN. SCHMIDT erra duas vêzes, quando em 
seu artigo "Das Haus im Schinguquellgebiet" (in: "Festschrift 
EnuARD SELER, editada por WALTER LEHMANN"; Stuttgart, 1922, 
p. 445, nota 3) toma como ponto de partida êsse tipo especial de 
má.seara, que seria usado sôbre a cabeça [!] tal como uma pequena 
cabana, para explicar a denominação de 'casa de cabeça' aplicada 
à touca de dança feita de palha. Em primeiro lugar, a observação 
de K. VON DEN STEINEN (K. I, 305) citada por SCHMI.DT não dá a 
entender que êsse costume de d.ança seja usado sôbre a cabeça; ao 
contrário, STEINEN diz expressamente que é carregado nos ombros 
com o auxílio de alças; o que, aliás, se vê também com tôda cla
reza na fig. 98 em K. I, 306 (v. Prancha I: 2). Também não há ra
zão para se explicar o emprêgo da expressão bakairi 'casa da cabeça', 
com base nesse modo, errôneamente admitido, de usar a máscara. 
ScHMIDT teria evitado êsse engano se atendesse à indicação de KARL 
voN DEN STEINEN (K. I, 64) no sentido de que os nomes dados pe
los Bakairi às roupas usadas pelos civilizados, tais como 'casa das 
costas' (camisa), 'casa de cabeça' e 'casa das pernas', derivam dos 
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trajes de dança inteiriços e providos de mangas e calças, confeccio
nados de palha de palmeira trançada. Para os Bakairi, o elemento 
de comparação era, por conseguinte, a propriedade de revestir e en
cobrir inerente à noção de casa, e não a idéia da forma, que, aliás, 
nos trajes de dança absolutamente não podia entrar em aiprêço. K. 
VON DEN STEINEN (K. I, 305), julga, porém, erróneamente, que o 
elemento de comparação é a cobertura de palha, o que o impossi
bilitou de explicar, como confessa, a transferência da expressão para 
as camisas de lã e as calças de pano de tipo europeu. 

Em K. I, 93, indicou koálu como sendo o nome da crinolina 
de dança; na segunda edição, p. 104 (K. III) substitui-o pela pala
vra kualóhe, que na la. edição, p. 305, também apareceu para de
signar êsse mesmo objeto. Como expliquei em a), a expressão koálu 
provàvelmente não se refere à crinolina de dança, cujo nome bakairi 
verdadeiro é kualóhe, mas sim à máscara para a cabeça, que a in
tegra e que é feita de esteira de varinhas (kuábi). Sem dúvida, K. 
VON DEN STEINEN notou o engano que cometera, substituindo então 
o nome na segunda edição. Não se sabe se a palavra, pronunciada 
kualóhe ou kxualói em bakairi (v. fontes, K. II, 26) e incluída por 
STEINEN em seu ''Bakairi-Sprache'' (K. II), é vocábulo genuino dêsse 
idioma, ou se é têrmo estranho, que os Bakairi teriam recebido de 
outra tribo juntamente com o objeto que designa. O seu som lem
bra muito a lingua auetõ. Se tal f ôsse de fato sua origem, provà
velmente a crinolina de dança também teria passado dos Auetõ para 
os BBtkairi, tal como parece certo ter acontecido com relação .à más
cara oval para a cabeça, que a integra. A êsse respeito é duplamente 
lamentável que ScHMiDT não nos tenha transmitido o nome auetõ 
da crinolina de dança dos Auetõ. Em abono da hipótese aqui apre
sentada convém mencionar a afirmação dos Bakairi (K. I, 305) : 
"não é makanari" [dança tribal dos Bakairi]. 

Até aqui, portanto, a existência da crinolina de dança está de
monstrada somente para os Bakairi e os Auetõ, e a correspondente 
máscara de esteira de varinhas o está não apenas para êsses grupos, 
mas também, inclusive, para os N ahuqua, Kamayura e Etagl, como 
foi explicado em a). Pode-se admitir que a crinolina de dança tenha 
igualmente sido mais amplamente difundida, mas a distribuição da 
máscara de esteira de varinhas não permite conclusão segura quanto 
à distribuição paralela da crinolina de dança em área igual. É que 
não sabemos se a crinolina de dança não pode estar também em li
gação com outro tipo de máscara, como, p. ex., com a máscara de 
trançado de fio duplo, igualmente chamada koahálu (com máscaras 
de madeira, não o parece estar nunca), nem tampouco se máscaras 
de esteiras de varinhas e de trançado de fio duplo podem estar li-
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gadas a alguma outra indumentária (avental ou capa de palha ou 
de capim) (16), correspondente às demais máscaras para a cabeça. 

Nem os STEINEN nem ScHMIDT assistiram a danças de máscara 
com a crinolina de danç~ Não temos, portanto, conhecimento da 
forma da d~nça, nem de sua coreografia, nem dos cantos e da mú
sica que a acompanham. Sabemos apenas que com a crinolina de 
dança podem ser executados 'movimentos giratórios e ondulantes' e 
que durante a dança toca-se tambor numa árvore ôca deitada diante 
da cabana de festas. Entre os Bakairi havia duas crinolinas de dança, 
de onde se pode deduzir, talvez, que na dança elas aparecessem aos 
pares. Entre oo Auetõ estava associada à máscara de cone em es
piral (monotsi); ignora-se, todavia, se na dança era usada juntamente 
com essa máscara ou sozinha ou, ainda, se aparecia com outra cri
nolina, que já não existia. 

Na 3a. aldeia baka~ri do Kulisehu os STEINEN encontraram, 
em 6 de outubro (1887), dois exemplares, dos quais só um estava 
em bom estado, ao passo que o outro, achava-se bastante estragado e 
servia de assento no canto do rancho de festas. As correspondentes 
esteiras de varinhas jaziam no chão, em pedaços (K. I, 305; W. I, 
176). Daí se deduz que em princípios de outubro tinha acabado a 
temp(JT'ada de dança do kualóhe. Em 1887, os STEINEN desceram o 
Kulisehu, através da região ocupada pelas tribos, no período de 10 
de setembro a 23 de outubro; depois subiram-no, no período de 25 
de outubro a 12 de novembro. Se, em princípios de outubro a tem
porada da dança já houvesse sido encerrada, não poderiam mais 
encontrar a crinolina do kualóhe mas apenas restos dela, como acon
teceu no período de 8-11 de outubro, quando viram entre os Nahu
qua, as máscaras de esteiras de varinhas desfeitas em pedaços. Em 
sua primeira viagem, de 1884, os STEINEN passaram o período de 
11 a 24 de agôsto na região das quatro aldeias bakairi do Rio Batovi; 
também ai não depararam com nenhuma crinolina de dança ou más
cara de esteira de varinhas, ao passo que havia grande número e 
variedade de outras máscaras prontas para serem usadas. Deduz-se 
daí que também o mês de agôsto se exclui da temporada da dança 
kualóhe. Resta, pois, o mês de setembro. Entre os. Bakairi do Kuli
sehu,. ScHMIDT não encontrou nenhuma crinolina de dança na pri
meira metade de maio e de junho, mas nos dias 20 e 21 de maio 
observou entre os Auetõ a crinolina de dança associada a duas más-

(15) Cf. K. I, 299: "Em tôdas ~·.'> tribos, dnro.n te a.e danças de máscaras, o corpo dos dan
çarinos é parcial ou totalmente coberto por tanga<J ou mantas. Tiras de palha de buriti ou capim 
sêco de cêrca de um metro de comprimento enfileiradn.s numa. corda., envolvem váriai; vêzes o pes
coço, caindo pelos ombros, ou ao redor da cinturo., alcnncando, neste caso, os tornozelos, ou a.inda, 
a.s duas modalidades silo usadas concomito.ntemente." Cf. Ibidem, fig. 90: Dançr.rino Imee, Ba
kairi. Meyer trouxe seis dessas tangas de dança ; três dos Eta.gl {Ori~. n.0 1329-1331, eripáre) e 
três dos Calapalu (Orig. n.0 1962c-e; cf. M. IV). Kr. 
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caras em forma de cone em espiral, as quais estavam, aparentemente, 
em condições de serem usadas e prontas para as cerimónias de dança. 
Entre os Auetõ, a temporada das danças com essas máscaras gran
des era, por conseguinte, a segunda metade de maio. ME;YER, em 
sua primeira viagem, demorou-se de 26 de agôsto a 12 de outubro 
no território indígena do Rio Kulisehu e do Rio Kuluene, sem ter 
visto crinolinas de dança; o mesmo vale para a segunda viagem, 
quando, por ocasião de sua rápida travessia da região do Kulise,hu 
em agôsto de 1899, f êz pequenas visitas aos índios. De agôsto a se
tembro de 1924, VASCONCELOS e HINTERMANN viajaram pelo Rio 
Kulisehu; PETRULLO não dá indicação alguma sôbre suas visitas aos 
Nahuqua, Yaulapiti e Mehinaku. :&sses três pesquisadores não en
contraram mais nenhuma máscara nas diferentes tribos. Nada se 
pode precisar pois, quanto à existência de uma temporada determi
nada e fixa para a dança kualóhe, ainda mais que, segundo parece, 
esta não tem lugar simultaneamente em tôdas as aldeias, mas é reali
zada em uma delas isoladamente (com grande rancho de festas~) 
(exemplo: os Bakairi do Kulisehu, 3a. aldeia). Nessas festas de 
dança provàvelmente participam, moradores das outras aldeias da 
mesma tribo, assim como também os de aldeias vizinhas de tribos 
estranhas. 

Sôbre a signijicação da crinolina de dança e de seu nome kualóhe 
não sabemos nada. 

K. I, 305-306 não tem certeza se é permitido ou não relacionar 
a dança ,,,koalóhe com o peixe curimatã (Salmo curimata), a que os 
Bakairi chamam koálu; isto, porque posslvelmente a crinolina de 
dança - tal como, nos parece certo em relação à correspondente 
máscara para a cabeça - não é traje de dança originário dos Ba
kairi. Em K. 1, 313, STEINEN escreve ainda: " Com auxílio dos 
Baka'iri, procurei descobrir o sentido da dança koahálu, mas consegui 
saber somente que se trata de um peixe ou de peixes. Os Baka'iri 
disseram que a máscara corresponde ao kuábi, v. p. 306, que êles 
próprios usam na 3a. aldeia, quando dançam o kualóhe. Mas nem 
por isso desejo relacionar entre si as formas koahálu e kualóhe, que 
afinal são palavras diferentes; muito menos, porque entre os Auetõ 
também ouvi ainda as formas koahahálu, koahah~luté e, em relação 
aos Kamayurá, koaháhi. Como quer que seja, no emprêgo prático 
koahálu significa apenas o canto correspondente à dança de peixe, 
sendo comparado ao maraká dos l{amayurá." - ScHMIDT escreve 
(Schm. 418) que, segundo informação de seus índios do Paranatinga 
(Bakairi) o vocábulo bakairi 'nivaga' é o têrmo correspondente para 
o curimatã (Salmo curimata Bloch; Pacu argenteus Spix). De acôrdo 
com isto, koálu não seria palavra originária dos Bakairi; suponho 
tratar-se de forma derivada do nome auetõ koahálu. Dai se poderia 
deduzir sem dúvida que koahálu significa em auetõ êsse peixe curi-
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matã. Nos vocabulários de STEINEN e de MEYER infelizmente não 
se encontra nada sôbre isso. A dança koahálu seria então a dança 
do peixe curimatã. STEINEN tem r3tZãO de não querer relacionar 
entre si as palavras koahálu e kualóhe. Não se trata apenas de pa
lavras diversas, mas de nomes que designam objetos diferentes, co
mo se depreende da discussão apresentada acima. 

Se as máscaras kuábi dos Bakairi, feitas de esteira de varinhas 
e por êles usadas na dança kualóhe, correspondem à máscara oval 
koahálu dos Auetp, nesse caso então não há identidade ou relação 
lingüistica entre kualóhe e koahálu, mas, antes, uma relação concer
nente ao culto e à técnica, a saber, entre máscara para cabeça (koa
hálu) e para revestimento do corpo (kualóhe). Se reconhecemos essa 
relação entre a máscara koahálu proveniente dos Auetõ e a dança 
kualóhe dos Bakairi, e se esta última, juntamente com a respectiva 
crinolina, são de origem estranha entre os Bakairi - 'não é ma
kanari' - é provável que também a crinolina de dança kualóhe 
seja oriunda dos Auet õ. E como entre os Bakairi a máscara para a 
cabeça feita de esteira de varinhas, usada na dança kualóhe e de
signada com o nome koálu [ = ko(ah)álu] de origem estranha (auetõ), 
representa o peixe curimatã., parece admissível interprétar-se a dança 
kualóhe como dança do peixe curimatã. 

Como resultado da análise aqui desenvolvida desejo, portanto, 
salientar que o nome kualóhe designa a crinolina de dança, e koahálu 
(em bakairi: koálu) a correspondente máscara para a cabeça (más
cara oval de esteira de varinhas, e máscara de trançado de fio duplo), 
e que uma e outra, partindo dos Auetõ, se difundiram pelas tribos 
do Kulisehu, inclusive os Trumai. O estímulo para fazer a máscara 
oval de trançado (koahálu), - não para a máscara de esteira de 
varinhas, igualmente oval - receberam-na os Auetõ dos N abuqua. 
Mas a crinolina de dança parece ser de origem auetõ, como também 
a máscara de esteira de varinhas e de cêra, que é mais antiga. Até 
agora temos notícia de sua existência somente entre os Ba.kairi da 
3a. aldeia do Kulisehu e entre os Auetõ, mas ê provável que não 
seja desconhecida também às demais tribos xinguanas, inclusive os 
Nabuqua, e que em várias delas esteja também em uso. A solução 
dêsse problema deveria ser tarefa importante para futuras pesquisas 
de campo. 

II. A máscara nuturua 

a) Fontes. 

f{amayura. 

STEINEN, 2a. viagem, 1887; de 21 a 25 de outubro. 

l{. I, 317: "Além das máscaras hüvát [máscaras de madeira da 
dança hüvát] havia entre os Kamayurá um enorme trançado seme-
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lhante ao kualóhe dos Bakalri e com a forma aproximada dum co
gumelo, com chapéu e haste. No interior do chapéu, trançado sôbre 
grande aro transversal, abrigava-se o tronco do dançarino, mais ou 
menos até ao umbigo, sendo que a haste do cogumelo era formada 
por uma guarnição de palha pendente. Num quadrante do chapéu, 
delimitado por pedaços de cipó lembrando antenas, via-se pintado o 
motivo do mereschu; na ponta do mesmo assentava ainda uma haste, 
mais ou menos como no imeo dos Bakalrí, mas revestida de grosso 
trançado, pintada também com motivos do mereschu, e terminando 
em borla de capim. Chamava-se turuá ao objeto; em guarani, turú 
quer dizer 'variada bicharia que vive na água', ao passo que em tu pi, 
segundo MARTius, a sua significação é Tenthredo, espécie de vespa." 

W. I, não menciona o objeto, nem tão pouco o desenhou em 
seu livro de esboços (W. II). Atualmente não é mais possível des
cobrir os motivos dessa curiosa omissão da parte de WILHELM VON 
DEN STEINEN, que sempre registrava com todo cuidado em rápidos 
desenhos o que de importante aparecesse durante a expedição. 

Auetõ 
MEYER, la. viagem, 1896; de 26 a 28 de setembro. 
M. I, 85: "CARLOS e ARTUR [2 companheiros riograndenses de 

origem alemã; Carlos era o diretor técnico da expedição] vão à aldeia 
dos Auetõ [deixando MEYER no acampamento junto ao rio], a fim 
de recolherem mais arcos e flechas. . . [depois de voltar de lá] CARLOS 
inf onna ter visto, no rancho de festas, nove exemplares das grandes 
máscaras nuturua. Mandou um Auetõ buscar algumas. Banhado 
de suor, êle volta à noitinha com uma enorme máscara de roda. De
ve ter sido bem penoso carregar o monstro através da vegetação. 
Mas o rapaz também se mostra satisfeito com o pagamento, uma 
faca de inferior qualidade. Em paga de uma máscara coambü, que 
completava a peça, dei miçangas. /86) A máscara grande precisa 
ser cortada e serrada e, a seguir, amarrada em forma de um enorme 
feixe. Apesar da grande dificuldade de transporte, eu queria levar 
mais duas máscaras, mas não me trouxeram mais nenhuma." 

M. IV, 72: n. 0 original 889: "Grande máscara de dança (em 
forma de cogumelo) (16). Diâmetro 1,80m; altura 2m." - Entregue 
ao Museu de Etnologia, Berlim. 

M. II. Auetõ. Capa: Máscaras dos Auetõ. 
Fôlha grande 2: Quadro dos tipos de máscaras dos Auetõ. 
"Auetõ: Somente máscaras da la. viagem. 

1. Máscaras de tecido, 5, correspondendo às máscaras koahálu 
de STEINEN. Uma encontrada em Etagl. Faixa central dobrada 

(16) A respeito da denominação 'forma de cogu1nelo1
, ver fonte anterior, (l{amayura, K. I, 

312). Kr. 
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duas vêzes para fora, uma como as linhas abdominais. Linhas em 
ziguezague duas vêzes, também no tipo nuturua: desenho de cobra 
..... Denominada koahálu por STEINEN. 

2. Nuturua. Secção triangular de circulo, com faixa central 
parte frontal, um anel situado no meio, duas faixas em ziguezague 
com bordas dentadas, as demais divididas de acôrdo com desenhos 
do mereschu, execução rudimentar. Na aldeia havia 5 exemplares; 
encontradas também em Guikuru." 

Fôlha M 5: [Esbôço grosseiro da peça que é embutida na más
cara; ás duas linhas sinuosas são pintadas em vermelho. Legenda]: 
"Auetõ. 889 [número original da coleção]. Tecido (nuturua)." 

Fôlha grande 3: [Dados gerais sôbre as máscaras dos Auetõ]. 

"As linhas em zigue-zague são freqüentes nas máscaras, inclusive 
nas nuturua, lembrando Trumai". 

M. V, 467-468 ... "Os mesmos desenhos sinuosos [como as más
caras de tecido 'koahálu' dos Auetõ, v. prancha IV, 7: 2 longas li
nhas em ziguezague, verticais: v. também fig. 11]. São reproduzidos 
em enorme e muito bem trabalhada máscara "nuturuá" [figura ibi
dem, prancha IV, 8; v. prancha II: 4], grande estrutura em forma 
de rancho,(17) de que encontrei cinco exemplares entre os Auetõ(18), 

conseguindo, porém, leva_r sômente um; v. d. STEINEN menciona 
essa máscara, com o nome de "turuá", para os Kamayura. Entre 
os Guikuru-Nabuquá encontrei uma parte central pintada, com ti
picos motivos nabuquá, o que me faz supor que talvez esteja em 
uso também entre êsses indios. Sôbre o significado dessa máscara 

~ 

não tenho mais informação alguma. E curioso que em seu segundo 
livro [K. I.] VON DEN STEINEN reproduz, entre os desenhos na areia 
que colheu, um campo central dessa máscara, sem /468) reconhecê-lo 
como tal." 

N abuqua entre o Rio Kulisehu e o Rio Kuluene. 

MEYER, la. viagem, 1896; Guikuru, de 11 a 15 de setembro. 

M. I, 47: "Quanto a objetos maiores, em particular máscaras, 
obtive poucos somente, contando-se, porém, uma interessante más-

(17) Refere-se à comparação que Steinen fêz da crinolina de dança com uma cabana (v. 
p. 100). Há aqui um engano de Meyer, pois Steinen compara a má.seara Nuturua com um 
cogumelo, (V. fontes, Kamayura, K. I, 317). Kr. 

(18) Em todos os seus trabalhos, também no artigo sôbre a arte (M. V), Meyer menciona 
apenas cinco peças. Acredito, entretanto, que a anotação de seu diário deva ser decisiva. Moyer 
encontrou, quando de sua primeira visita aos Auetõ, a 7 de setembro, 5 máscaras, na casa-de-fes
tas, das quais fotografou duas. Ao regressar dos Nabuqua, esteve no pôrto dos Auetõ de 26 a 
28 de setembro e, nessa ocasião Carlos, que havia estado entre os Auetõ, comunicou-lhe haver en
contrado 9 máscaras. O número delas teria sido, portanto, a crescido de quatro, em três sema
nas. Kr. 
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cara de Payé, à maneira de coruja(19) e feita de tecido, velha, mas 
valiosíssima.'' 

M. IV, 176: "[N. 0 original] 1654: máscara do Payé, de tecido 
de algodão. Altura 85cm, largura lm35cm." - Entregue ao Museu 
de Etnologia de Berlim. V. Prancha III: 6. 

M. V, 467: "Entre os Guikuru-Nabuquá encontrei uma parte 
central [de máscara Nuturua] pintada, com típicos padrões nabuquá, 
o que me faz supor que talvez esteja em uso também entre êsses 
índios." 

M. II. Guikuru. Capa: máscaras dos Guikuru. 

Fôlha M 1: Relação das máscaras dos Guikuru. 

"l. Máscaras de madeira. 

2. Nuturua. As curvas da ponta parecem ser análogas às cur
vas dos olhos da Coambü,(20) e ser portanto próprias dos Guik. 
[uru]. As curvas inferiores representam poss:velmente as curvas 
ventrais. Também Auetõ.'' 

Fôlha M 18: [Legenda:] "Guikuru. (nuturua). 1654" [Número 
de coleção]. Além disso: esbôço grosseiro dessa peça-de-embutir, no 
qual se vê lateralmente, apontando para uma faixa preta em forma 
de âncora, um traço indicativo com as palavras: "semelhante às 
peças dos olhos na Coambü". 

PETRULLO, viagem 1931; Naravute: data ignorada. 

PETR. 164: "The headdress shown in Plate XXIV, 8, was col-
1ected from the Naravute, but similar objects were seen in the Tsuva 
and Yawalapiti villages. It consists of a gourd painted with geo
metric figures in black and white, with wicker and grass attach
ments." 

b) Máscaras originais 

Auetõ, MEYER, número original 889, máscara de corpo inteiro. 
No Museu de Etnologia de Berlim(21), inventariada sob V B 4281. 

Nabuqua-Guikuru, MEYER, número original 1654, rêde de em
butir. No Museu de Etnologia de Berlim(21), inventariada sob V B 
4398. - V. Fig. 6. 

(19) A comparn.çl'ío com a coruj~~ bo.seia-se nos n.neis pretos, pintados na parte superior da 
máscara, semelhantes aos olhos dessa ave. (V. fig. 6.) l(r. 

(20) Coambü: máscara oval de tecido dos Guikuru. Kr. 
(21) Segundo carta do diretor do Museu de Etnologia de Berlim (Prof. Dr. W. I(rickeberg), 

de 12-5-49, ~sas má.searas, assim como tôdas as demais, foram postas a salvo, logo no início da 
guerra, e encontram-se agora no castelo de Celle, sob a tutela do exército de ocupação inglês. Seu 
estado de conservação é desconhecido pela direção do museu. Kr. 
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Nabuqua-Naravute, PETRULLO, funil duplo com cabaça, e, em 
separado, duas cabaças dêsse mesmo tipo. Constituem a guarnição 
superior de uma máscara Nuturua. No University Museum, Phila
delphia. 

c) Figuras. 
A uetõ, MEYER. 
M. IV, vol. 1, p. 73: desenho, a côres, da máscara de número 

original 889. 
M. V, prancha IV, fig. 8: desenho igual ao anterior, mas ex~ 

cutado, a uma côr, em autotipia preta. V. fig. 4. 
Ph, caderno 1, registro de negativos 13Xl8, n. 0 97: Máscaras 

Nuturua. Auetõ. [2 máscaras na praça da aldeia]. Fotografia tirada 
por MEYER em 7 de Setembro de 1896.(22) 

M. III. Figuras prontas para a impressão e destinadas ao livro 
de viagens em elaboração: "Excursões pelo Xingu": 2 dançarinos 
de máscaras Nuturua na praça da aldeia. Auetõ. Desenho de O. 
DINGER, Leipzig 1896. - ~ste desenho foi executado" sôbre a base 
da chapa fotográfica de n. 0 97, que não se presta para a reprodução. 
A máscara da direita é a do museu de Berlim; a da esquerda apre
senta os padrões de outro exemplar. - V. Prancha III: 5. 

N abuqua-Guikuru, M:EYER. 
Desenho a bico de pena da peça de embutir do Original de Ber

lim, de LoTHAR MüLLER, Berlim, 1943 - V. Prancha III: 6. 

N abuqua-N aravute, PETRULLO. 
PETR., prancha XXIV, fig. 8: armação superior para máscara1 

trançada e em forma de cone duplo; figs. 8a e 8b: 2 cabaças pinta
das que se empregam nessas armações. - V. Prancha IV: 7. Com
pare-se com a legenda da prancha XXIV: "Fig. 8: Ceremonial 
headdress of the Naravute; Fig. 9, 10:(23) Painted gourds for head
dress shown in Figure 8." 

d) Análise cientíjico--crítica 
Como se vê pelas figs. 4 e 5, a máscara nuturua consiste em 

uma parte superior feita de fios macios de imbira, de acôrdo com a 
técnica do fio duplo, cuja ponta é usada sôbre a cabeça, e cujo bordo 
inferior é esticado sôbre um aro de uns 5 e meio metros de circun
ferência. Ã altura do peito mais ou menos, êsse aro cerca o corpo 
do dançador. Dêle pende, descendo aos pés, densa guarnição de fios 
de imbira, medindo até l,30m de comprimento. Na frente, na parte 

(22) Cf. M. I, 77: "Foram tiradas ainda nove fotografias." No registro fotográfico, Ph, 
caderno 1, figuram apenas 8 fotografias, n.o 91-93, 93b-97. Essas anotações provàvelmente foram 
feitas depois de revelados os negativos, tendo sido eliminados os impreatáveis. Kr. 

(23) Refere-se às figs. 8a e 8b. Kr. 
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superior cônica, abre-se uma secção triangular cuja base mede cêrca 
de 1,30m de comprimento. Fino trançado de rêde, ocupa essa aber
tura triangular, sendo amarrado aos bordos laterais, ao passo que o 
bordo inferior é provido de densa guarnição de laços de fio de al
godão, que se tomam mais compridos à medida que vão se aproxi
mando do centro (até 10 cm). Essa guarnição de fios de algodão é 
amarrada sôbre um chumaço de cêrca 1,60m de comprimento, cons
tituído por rijas fibras atadas com uma forte corda de enibira. ~sse 
chumaço é prêso ao aro e, no meio arqueado para baixo, de tal mo
do que a rêde fique esticada. Nesse chumaço é amarrada uma franja 
de fibras de embira de l,30m de comprimento, que encobre as per
nas do portador e na qual existe, na frente uma abertura corres
pondente à secção da parte cônica, sendo vedada por franja idêntica. 
Dois chumaços finos, feitoB segundo a mesma técnica, são amarra
dos ao longo dos dois lados da rêde; no alto projetam-se um pouco 
acima da ponta do cone. Sôbre esta ponta está prêso, em posição 
vertical, um funil duplo em forma de ampulheta, feito de varinhas 
firmes e resistentes, ligadas entre si por meio de 11ma série de aros 
de fio duplo feitos de fibra de imbira. Na parte superior da rêde, 
encontra-se um chumaço circular feito de denso trançado de cor
déis de uns 15cm de diâmetro, formando os bordos de uma abertura 
que constitui a janela por onde olha o portador da máscara. A rêde 
é adornada com motivos, na maioria pretos, peculiares à máscara. 
~sses desenhos diferem nas três máscaras até agora conhecidas; ve
ja-se fig. 5, desenho de duas máscaras nuturua, baseado na fotogra
fia de MEYER n. 0 97, em mau estado de conservação; na máscara 
da direita observam-se os padrões da pintura da rêde do exemplar 
de Berlim, que é reproduzido com maior nitidez, no desenho a nan
quim da Prancha II: 4, enquanto a da esquerda ostenta, manifes
tamente, a pintura de uma âas outras nove máscaras auetõ; veja-se, 
além disso, Prancha III: 6, a pintura do entremeio de rêde guikuJ.:u. 

Quanto à máscara nuturua, há notícia dos seguintes exemplares: 
9 peças encontradas por MEYER em 1896; cf. M. I, 85. Apesar de 
consideráveis dificuldades de transporte, MEYER trouxe consigo um 
dêsses exemplares: cf. M. IV, p. ·72, n. 0 orig. 889. Trouxe tam
bém um esbôço colorido: v. p~ 73. Até o início da segunda guerra 
mundial essa máscara se encontrava no Museu de Etnografia de 
Berlim (N. 0 de inventário V B 4281), onde estava exposta en;i. grande 
e especial redoma; v. Pranchas II: 4 e III: 5. Na rêde triangular 
veem-se desenhos pretos pintados sôbre fundo branco, além de duas 
faixas em ziguezague pintadas em vermelho. Um exame dessa más
cara revelou que o cone repousava, sôlto, sôbre uma armação de 
varas de taquara que atingia até a altura dos ombros, mas que cer
tamente f ôra construida no próprio museu para fins de exposição, 
pois estava pregada, com pregos de ferro. Sem dúvida, existiu ori-
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-
ginàriamente uma armação, mas já fôra retirada por ocasião da 
embalagem da máscara e abandonada no próprio pôrto dos Auetõ; 
v. M. I, 86: "A máscara grande precisa ser cortada e serrada". 
Desprovida de sua armação, a máscara, além de relativamente leve, 
pode ser dobrada com facilidade, uma vez que no essencial se reduz 
a uma grande esteira de fibra de buriti, em forma de três quartos 
de cí~culo, esticada sôbre um arco, feita de maneira tal que os fios 
da urdidura pendem livremente do bordo do círculo, como longa 
guarnição de franjas. No quadrante vasado dessa esteira, está em
butida a rede triangular. Visto que MEYER não descreveu a primi
tiva armação, já não é possível verificar até que ponto lhe corres
pondia, na forma e na construção, a outra que foi feita com o fim 
de expor a máscara. Tampouco se pode saber de que maneira o cone 
repousa sôbre a cabeça do portador, õu como a máscara é por êle 
carregada: se é prêsa por alças umerais, por alças manuais de cor
déis de embira fixados · internamente no aro, ou se por meio duma 
touca ou dum gorro colocado sôbre a cabeça. No exemplar exposto 
em Berlim, a ponta assentava diretamente sôbre o vértice da figura 
que representava o portador da máscara; não havia, quaisquer dis
positivos para carregar, o que dificilmente terá correspondido ao 
estado original. 

Entre os Kamayura: 1 exemplar. Nome: turuá; v. K. I, 317. 

Entre os Guikuru: Triângulo de rêde correspondente a uma 
máscara dêsse tipo, feito com enodação de fios de àlgodão bem densa, 
e provido da guarnição de laços no bordo inferior. O anel com o ori
fício para a visão foi colocado posteriormente na ponta da rêde. A 
rêcle, bastante velha, é pintada com motivos pretos, parcialmente 
danificados. Peça trazida por MEYER em 1896; v. M. IV, p. 177: 
n. 0 original 1654, com esbôço muito ligeiro. ~ssa rêde para máscara 
existiu igualmente no Museu de Etnografia de Berlim (n. 0 de inven
tário V B 4398); v. Prancha III: 6. Em seu catálogo, MEnJR de
signa a peça como máscara de payé, i. é, como máscara de médico
-feiticeiro. Mas é evidente que não se trata de máscara independente 
e completa, mas de peça de rêde para encaixar na máscara nuturua, 
o que, álias, decorre também da designação nuturua, dada por MEYER. 

Entre os Nabuqua-Naravute (os Arawute de MEYER; a aldeia 
mais meridional dos Akuku-Nabuqua, junto ao Rio KUluene, não 
visitada por MEYER): 1 suporte em forma de funil duplo, de trançado 
de varinhas, aberto, tendo intercalada uma cuia adornada; há tam
bém mais duas dessas cuias. Peças trazidas por PETRULLO em 1931, 
e que se encontram agora no University Museum de Filadelfia (cf. 
PETR., prancha XXIV, fig. 8, 8a, 8b); v. Prancha IV: 7. Uma re
produçã'o fotográfica de dt1as máscaras nuturua dos Auetõ, dada 
por MEYER, revela que constituem o suporte de uma máscara nt1-
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turua: v. acima e Prancha III: 5. Para o uso durante a dança, as 
partes trançadas do funil duplo são provàvelmente revestidas. Com
pare-se com a máscara kamayura de VON DEN STEINEN (v. fontes, 
Kamayura, K. I, 317), na qual, no entanto, como acontece também 
nas máscaras auetõ de MEYER, não há cabaças intercaladas, termi
nando a parte superior numa borla de capim. 

A essa máscara nuturua liga-se provàvelmente o desenho na 
areia, chamado 'aturua' 1 e observado por KARL VON DEN STEINEN 
em 12 de outubro de 1887 no caminho entre o pôrto e a aldeia dos 
Mehinaku, a pequena distância desta. Cf. K. I, 102: 

"A cêrca de um quilômetro da aldeia, num ponto em que a 
floresta se tomava menos densa, havia traçada na areia, 
uma grande figura circular (v. fig. no capitulo "Desenhos 
na areia"). Na parte voltada para a aldeia via-se dese
nhada internamente, uma figura de düicil interpretação. 
Tumayaua [um dos Bakairi que acompanhavam VON DEN 
STEINEN} denominava essa figura de 'atuluá', informan
do-me ae que nesse local os índios costumam caminhar em 
circulo, /103) cantando kaãã. . . De fato, muitos rast ros de 
pés a rodeavam." 

Sôbre essa figura escreve ainda mais pormenorizadamente (K. 
I, 248) o seguinte: 

"Ainda mais difícil é explicar o sentido exato do desenho 
circular, na areia, que se vê reproduzido na figura 36 [à 
p. 248], e que se encontrava debaixo de uma bela árvore, 
a mais ou menos meio quilômetro da aldeia mehinaku. 
Chamava-se aturuá e tinha 4%m de diâmetro. Quando 
deixamos a aldeia, acompanhados por vários homens, (2 4) 

êstes deram uma volta no interior do circulo, de ambos os 
lados do desenho reticulado, do qual se aproximavam bem, 
cantando ka ã ã . .. ; viam-se também numerosas pegadas 
de voltas dadas anteriormente. Como nesse ponto, que 
ficava na orla do mato e a poucos minutos da aldeia, os 
homens falassem nas mulheres, querendo voltar, certamente 
se pode admitir que se tratava de alguma coisa relacionada 
com a chegada ou a despedida de h6spedes. O desenho re
ticulado estava voltado para a aldeia. Os dois arcos repe
tiam-se, de modo semelhante, na tatuagem e na ornamen
tação do fundo das grandes panelas dos Mehinaku ( cf. 
prancha 15). Registrei a figura no meu diário alguns · dias 
antes de ser vista pelo meu primo [WILHELM, que chegou 

(24) Quatro homens ~1cbinaku acompa.nhavnm Bteinen, a fim de carregar víveres ao a cam
pamento situn.do no pôrto. Kr. 

- - ----



l 

112 R.EVISTA. DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XII 

mais tarde]; nela, o pequeno circulo central com os dois 
suportes(2 6) f ôra substituído por dois círculos que se tocam; 
o de baixo é um pouco maior do que o outro e entra na rêde; 
poder-se-ia pensar em cabeça e tronco." 

No diário de WrLHELM VON DEN STEINEN encontra-se á seguinte 
observação sôbre a figura (W. I, 13 de Outubro): 

"Após uma caminhada de duas horas [a partir do pôrtoJ, 
campo aberto. Desenho de circulo [segue-se o esbôço] no 
chão. Dai a um quarto de hora apontam as cabanas." 

A figura (v. Prancha V: 8) representa sem dúvida o motivo 
da peça destinada a ser encaixada em uma máscara nuturua, o que 
aliás já é indicado pelo nome. A mesma interpretação é dada por 
MEYER, que em M. V, 467-468, escreve o seguinte: 

"É curioso que em seu segundo livro [K. I.] v. d. STEINEN 
reproduza, entre os desenhos na areia, um campo central 
dessa máscara [refere-se à máscara nuturua], sem reconhe
cê-la como tal." 

Esta opinião baseia-se nas interpretações feitas a MEYER, pelos 
Guikuru e Kalapalu, quando, ao olharem as gravuras do livro de 
voN DEN STEINEN [K. IJ, reconheceram aquêle desenho na areia 
como sendo guikuru: atoroa; kalapalu: turua vútoxo(26) [M VI, IIIc, 
p. 1; e para os kalapalu mais uma vez IIId, p. 4a]; cf. a explicação 
de MEYER em IIIc, p. 2: 

"aturua, turua vutóxo. A máscara nuturua, vista de ci
ma. [Era] desconhecida a STEINEN' '. 

~ verdade que VON DEN STEINEN viu mais tarde uma máscara 
'turua' entre os Kamayura; cf. K. I, 317; não lhe veio, porém, a idéia 
de que o desenho na areia, feito pelos Mehinaku, representasse uma 
dessas máscaras. O esbôço existente no diário de viagem(27) de KARL 
VON DEN STEINEN, com os dois círculos, um acima do out ro, cor
responde melhor à realidade, do que os dois suportes sob um circulo 
desenhados por WILHELM, e que êste talvez interpretasse dessa for
ma por ver o desenho num momento em que a linha circular da pri
meira figura já estava parcialmente apagada, dando a impressão de 
dois suportes retilíneos. Dos dois círculos de KARL, um é o orifício 
para a visão, existente na rêde, e o outro, a abertura superior do 
cone, a qual é fechada, quando se usa a máscara, pelo suporte em 
forma de cone duplo. 

(25) A fig. 36, à p. 248 reproduz o esbôço de Wilhelm. Kr. 
(26) Nas obras de Steinen aparece a palavra. vutoxo, que é um têrmo acrescentado pelas tri

bos Nabuqua a muitos nomes dados a figuras. l{r. 
(27) Em razão dos acontecimentos politicos dos óltimos vinte anos, até agora não me foi 

possível localizar e estudar os diários de viagem de Karl von den Steinen. l{r. 
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~.~ Diante do exposto, parece provável o conhecimento e o uso 
da máscara nuturua entre os Mehinaku. 

O mesmo deve-se dizer do desenho de fundo de panela que apa
rece na panela grande junto à sepultura auetõ, representada na parte 
esquerda superior da prancha XV, da obra relativa à segunda via
gem de voN DEN STEINEN [K. I]; v. Prancha VI: 9. STEINEN dá as 
seguintes explicações, K. I, p. 276-277 : 

"Com especial freqüência copiam-se [nos vasos grandes} as 
linhas de tatuagem dos Mehinakú, linhas que acompanham 
o bordo interno da . omoplata e têm forma de ângulos ou 
de arcos. A prancha 15 com os grandes potes, apresenta, 
no fundo do pote, à esquerda em cima, êste motivo com 
feição já desenvolvida; ai os arcos não são só duplos, como 
também já acontece às vêzes na própria tatuagem, mas 
triplos, havendo, além disso, pontinhos entre os dois in· 
ternos, e linhas em ziguezague (cobras) entre os externos. 
Arcos menores, como as mulheres os têm tatuados nos bra
ços, encontram-se acima do campo central totalmente co
berto de tinta." 

O desenho é, pois, interpretado como tatuagem. Isto por causa 
dos dois arcos laterais, dirigidos para fora, que são semelhantes aos 
motivos usados em tatuagem;· v. também Prancha VII: 10, pintura 
de corpo festiva. Entretanto não temos nenhuma explicação ra
zoável para a aplicação de. padrões de tatuagem nos fundos das pa
nelas! ~ provável, ao contrário, que represente a imagem de uma 
máscara nuturua.(28) Essa explicação é sugerida não somente pela 
semelhança entre o desenho na areia, dos Mehinaku, e o feitio da 
parte central da máscara, como também pela interpretação dessa 
pintura de fundo de panela dada, a MEYER, independente e coinci
dentemente por Guikuru e Kalapalu. Uns e outros designavam-na 
com o mesmo nome usado para o desenho na areia: - guikuru: 
atoroa, kalapalu: turua vutóxo (M. VI, IIIc, p. 1 e 2, IIId, p. 4a). 
Sôbre a origem da panela em aprêço e de duas outras reproduzidas 
na prancha XV, K. I, p. 241, informa o seguinte: 

"Havia três espécies de vasos, distintos pelo tamanho e pelo 
fim a que se destinavam. Em primeiro lugar os grandes 
mawukúru dos Mehinakú, usados para cozinhar a mandioca 
depois de ralada; tinham um diâmetro de quase %:m. Não 
pudemos trazer nenhum dêstes vasilhames, mas entre os 
Auetõ tiramos uma · fotografia que mostra a sua fQrma. 
Comparando o vasilhame com o homem - propriamente 

(28) Os arcos laterais abertos para fora representam, a.parentemente, os chumaços delga
dos que emolduram as extremidades da rêde. V. fig. 4 e 5. l{r. 
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devia ser uma mulher - sentado ao lado, cf. prancha 15, 
pode-se imaginar o seu tamanho. Os vasos maiores e mais 
bonitos são de fabricação waurá." 

Uma vez que não é provável que os Auetõ façam panelas dêsse 
tipo, deve-se considerar a panela grande e bonita como produto da 
tribo aruak dos Waura, com a qual os Auetõ mantêm intensas re
lações, tanto diretas como por intermédio dos Mehinaku, o que foi 
verificado por tôdas as expedições. Isto, porém, nos leva a admitir 
que os W aura conhecem e talvez usem a máscara nuturua. ~ justo 
supor-se que as panelas grandes, de fundo pintado, não sejam objetos 
de uso quotidiano, mas destinadas a cerimônias religiosas; no caso, 
para uma cerimónia com máscara nuturua. E se os Waura não reali
zavam, êles próprios, tal cerimónia, é provável que fizessem vasos 
assim desenhados por encomenda dos Auetõ, que sem dúvida ocu
pam o primeiro lugar entre as tribos do Xingu no tocante à. dança 
nuturua. 

Por fim, convém mencionar ainda que os Guikuru chamavam 
de aturua também ao desenho de um tortual de adôrno reproduzido 
em K. I e que, segundo indicação de MEYER (M. VI, Ilia, p. 1), era 
o da fig. 58, à página 272. Aqui há um equivoco de MEYER. 

Fig. 58, tortual de adôrno dos Auetõ, encontra-se à p. 273. 
Sua ornamentação não tem nenhuma ligação com o desenho nuturua. 
Isto, entretanto, acontece com a fig. 57, tortual dos Mehinaku, o 
qual, segundo me parece, MEYER deve ter tido em mente. À p. 2, 
faz êle o seguinte comentário: "Tortual de adôrno aturua: lembra 
o circulo de máscara nuturua." 

Nem STEINEN e nem MEYER tiveram oportunidade de observar 
a dança nuturua, apesar de terem encontrado máscaras em condições 
de serem usadas. Provàvelmente ambos assistiram a demonstrações 
sôbre a maneira de usar as máscaras, conforme se deduz da descrição 
da máscara kamayura feita por STEINEN (K. I, 317) e da fotografia 
tirada por MEYER (v. Prancha III: 5). Possivelmente, também 
assistiram a demonstrações de dança, mas ambos silenciam a êste 
respeito e também sôbre a coreografia, canto e música respectivas. 
Por ocasião de sua visita aos Auetõ, MEYER observou a existência 
de nove máscaras nuturua na casa-de-festas, o que provà.velmente 
indica que elas não eram usadas isoladamente, mas em conjunto, 
com o número variando conforme a figura de dança executada. O 
desenho na areia, dos Mehinaku, com pegadas resultantes de evo
luções ao seu redor, parece indicar também a realização de cerimó
nias de máscaras nuturua. ~sse mesmo sentido parece ter a pintura 
do fundo das panelas waura. Também não está bem esclarecido se 
o trocano era relacionado com esta máscara de dança. STEINEN não 
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indica onde era gúardada a máscara de dança nuturua e nem onde 
lhe foi apresentada. 

Na la. aldeia kamayura, não havia choça de festas, tendo 
STEINEN sido hospedado numa casa de moradia; na 2a. e 3a., exis
tiam choças dêsse tipo, mas ainda não terminadas. A 4a. aldeia en
contrava-se em fase de construção, tendo até então sido erigida ape
nas uma s6 casa de moradia. STEINEN diz ter encontrado, na 2a. 
aldeia, muitas máscaras guardadas em casas de moradia; foi-lhe 
então também demonstrado pelos índios 'o que acontecia naquelas 
ocasiões' (K. I, 118). Pode-se supor que as máscaras talvez se en
contrassem na casa-de-festas inacabada, pois que, em razão do tabu 
feminino, não é admissível que fôssem guardadas em casa de mo
radia; seriam-no, antes, num esconderijo da mata. Nesta 2a. aldeia 
talvez se encontrasse também a 'árvore ôca', que, deitada sôbre o 
chão, era utilizada como tambor; (K. I, 326) a êsse respeito entre
tanto STEINEN silencia. Se a máscara nuturua e o trocano foram 
encontrados juntos na casa-de-festas na 2a. aldeia kamayura, como 
é admissível, pode-se então estabelecer uma ligação entre êles. Em 
1896 MEYER encontrou entre os Auetõ, nove máscaras nuturua, mas 
nenhum trocano. ScaMIDT, ao contrário constatou em 1901, na mes
ma aldeia a existência de um trocano ao lado de máscaras kualóhe 
e de duas máscaras grandes monotsi. Por analogia deve-se admitir 
como provável a existência de uma ligação entre a máscara nuturua 
e o trocano. 

A temporada de dança da máscara nuturua parece ser setembro e 
outubro. MEYER esteve entre os Auetõ de 6 a 8 e de 25 a 29 de 
setembro (esteve na aldeia propriamente a 7 de setembro; cf. M. I, 
p. 27-29, 85-86); STEINEN esteve de 21 a 25 de outubro entre os 
Kamayura. O fato de, nessas duas ocasiões, as máscaras nuturua 
estarem prontas para serem usadas, e de MEYER ter constatado um 
grande número delas entre os Auetõ, parece indicar que a época 
acima referida era a da temporada de dança. Também o desenho 
atu:rua na areia, indica as cerimónias nuturua para a primeira metade 
de outubro, pois a estadia de STEINEN entre os Mehinaku foi de 12 
a 16 de outubro. Incompreensível é a informação de MEYER (M. I, 
86) no sentido de que uma máscara coambü que adquirira em troca 
de miçangas, seria pertencente à máscara nuturua dos Auetõ. De
signa ~oambü as máscaras ovais de trançado, segundo indicações 
dos N abuqua-Guikuru, acreditando que seja originária dos N abu
qua-Aku'ku (M. V, 470). Adquiriu dos Auetõ ao todo cinco más
caras (M. IV, orig. n. 0 884-888). Possivelmente o número 886 é a 
referida máscara coambü que seria pertencente à máscara nuturua, 
em virtude de ser a única que tem as listas verticais em ziguezague, 
pintadas de vermelho, também encontradas nas máscaras auetõ
-nuturua de MEYER; cf. fig. 11 e 4. Infelizmente, MEYER não nos 
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dá nenhum esclarecimento sôbre o motivo que o levou a pensar que 
a máscara coambü para a cabeça pertencia à máscara nuturua. Am
bas, não podem ser usadas em conjunto, ou melhor, orgânicamente 
ligadas, visto que a nuturua, com sua ponta e cabeçote, projeta-se 
acima da cabeça do portador, encobrindo-a. 

Será que essas máscaras coambü apareciam também na festa 
de dança, ao lado das máscaras nuturua? 

Quanto ao si,gnif icado da máscara nuturua, MEYER declara nada 
saber (M. V, p. 467). Seus esforços para penetrar no segrêdo 
dessas máscaras, com base nos nomes atribuídos às suas ornamen
tações, não deram resultado algum. Ao coligir material nas diversas 
tribos, na maioria das vêzes anotou o nome indígena de cada objeto 
e dos respectivos enfeites e desenhos (M. V, p. 459). Escreve à 
p. 469, a respeito da máscara oval trançada (coambü) <los Nabuqua: 

"A área da máscara não abrange. simplesmente a face mas o 
corpo inteiro, e, por meio de determinadas linhas, o artista procura 
representar adequadamente algumas das partes do cQrpo que lhe 
parecem mais importantes. Mas nessa operação confunde, entre
tanto, duas idéias: a de reproduzir partes· do corpo humano e a de 
representar os símbolos animais que evidenciam a finalidade especial 
da máscara. Pedi, que me explicassem o nome de tôdas as linhas e 
áreas que aparecem na maioria das máscaras, mas_ até agora não 
consegui a interpretação de tôdas essas palavras. E difícil decidir 
até que ponto as partes componentes da máscara procuram repre
sentar o corpo humano ou um deternrinado animal. Essa dificul
dade é acrescida pelo fato de que a pintura festiva do corpo também 
desempenha grande importância e que apresenta muitas variações." 

Interpreta como pintura festiva, por exemplo, o traço central, 
vertical e chanfrado existente na parte facial da máscara coambü; 
cf. M. V, 469: . 

"Já encontramos entre os Auetõ as duas linhas convexas, com 
a área central intermediária. Esta não representa nada mais, senão 
a pintura de corpo usada pelos N abuquá em determinadas festas de 
máscaras", Do mesmo modo interpreta os grandes anéis pretos da 
rêde de embutir nuturua dos Guikuru (fig. 6) como sendo pintura 
ao redor dos olhos, e as grandes linhas laterais convexas, como pin
tura festiva do corpo. Ver fig. 11. (Consulte Fontes, Nabuqua, 
MEYER, M. II, fôlha M 1 e fôlha M 18). 

Apresenta as seguintes denominações para a máscara nuturua 
dos Auetõ (Fig. 4) M. VII, última página(2 9): [Suporte em forma 
de cone dupl0]: nuambevu, Nuturua ambavud: [coroa de bastõezi-

(29) Meyer esboçou os detalhes ornamentais escrevendo ao lado a denominação inillgena. 
Sou obrigado a substituir ~stes esboços por descrições que coloquei entre ( ]. Tôdas as explicações 
de l\1eyer são reproduzidas sem colchetes. Kr. 
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nhos dirigidos obllq11amente para fora e para cima, situada na parte 
mais estreita do funil duplo. No original e na reprodução feita do 
mesmo não existiam mais; talvez tivessem sido perdidas durante o 
transporte]: kalahaiiuá; [encaixe triangular de rêde]: parte peitoral: 
nuvatetakuán; manto: nuturua ambunyám; franjas: tapaivóp; (pin
tura da parte peitoral]: [risco prêto central]: nayakapén: [traço se
mi-lunar prêto superior, circundando a viseira pela metade inferior]: 
neimyuainbe; [riscos ziguezague vermelhos]: nanván; [rêde, contendo 
desenho simbolisando mereschu, entre riscos ziguezague e riscos 
centrais pretos]: nanvám; mereschu: tepirapévitu. 

MEYER tomou estas anotações, certamente muito exatas e pe
nosamente conseguidas, "para poder tirar uma conclusão a respeito 
do significado e da origem do ornamento". M. V, 460. Não lhe foi 
possível concluir a respeito do significado das máscaras, em virtude 
da falta de um conhecimento profundo dos respectivos idiomas 
indígenas, até hoje insuficientemente estudados. ~se problema 
torna-se mais complicado com respeito à máscara nuturua, porque 
as rêdes de embutir das nove máscaras auetõ, aparentemente ti
nham pinturas variadas (conforme se pode ver pelo exemplar de 
Berlim, Prancha II: 4 e pela reprodução dêste e de outro exemplar 
na Prancha III: 5) e, além disto, diferenciavam-se da pintura da 
rêde de embutir guikuru (Prancha III: 6). A construção geral 
destas máscaras nuturua é bàsicamente a mesma, e por isto foi reco
nhecida por membros de outras tribos. Mas a variação na pintura 
da rêde parece indicar diferenças entre essas máscaras; todavia, para 
a compreensão dêsse problema nos falta até hoje qualquer possi
bilidade de esclarecimento. 

Encontramos, posslvelmente, uma indicação sôbre o significado 
e importância desta máscara JlOS vocabulários anotados por STEINEN, 
referentes a várias tribos. Os Auetõ denominam o bagre-pintado de 
turui (K. I, 536), e de truvi (S.CHM. 443); os Kamayura, de tsurui 
(K. I, 539). Entre os Bakairi, êsse peixe é chamado xurúi, zurúi 
(K. II, 42), sendo que é denominada xurúi, a indumentaria de dança 
feita de trançado de fio duplo que o representa. (K. I, fig. 90, p. 
299). Infelizmente, nos extensos vocabulários obtidos por MEYER 
nas tribos que visitou, falta exatamente a denominação dêsse peixe, 
escapando-nos desta forma, qualquer possibilidade de comparação. 
Se turui (tsurui, xurui) tem alguma ligação com (na)turua, o que 
parece provável, a máscara nuturua poderia representar, talvez, o 
peixe-pintado. Isto combinaria mais ou menos com a derivação 
guarani que STEINEN apres.enta (K. I, 317) para a palavra turua. 
(máscara grande): 

"O objeto era denominado turua; no Guarani turú quer dizer: 
'tôda sorte de bicharia que vive na água' enquanto que no Tupi, 
de MART1us, tenthredo, significa vespão." 

----
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MEYER acrescenta a máscara nuturua como uma sétima espé
cie às outras seis qualidades de máscaras para cabeça distinguidas 
por. STEINEN: confronte M. II, Kamayura, fôlha M b: "7.ª Nutu
rua-Auetõ, Steinen Kamayura, Guikuru". 

;Em conclusão, esta máscara também foi constatada entre os 
Auetõ, Kamuyura e Guikuru, podendo ser considerada como exis~ 
tente também entre os Mehinaku e W aura. 

III. A máscara de cone em espiral: monotsi. 

a) Fontes. 
ScHMIDT, viagem ao Xingu, 1901; 21 de maio. 
S~HM. 84 [Auetõ]: "atrás do tambor jaziam no chão [no rancho 

de festas] algumas máscaras grandes, de tamanho tal que, na si
tuação em que me encontrava· não as pude levar comigo. Uma delas 
era igual às grandes máscaras bakairí, já conhecidas. [~le se refere 
à crinolina de dança kualóhe]. Duas outras apresentavam uma 
forma totalmente nova, desconhecida até agora, entre as máscaras 
de índios sul-americanos. Elas consistiam num cipó enrolado em 
espiral e tinham o diâmetro de três metros, quando deitadas no chão. 
Mostraram-me como usavam a máscara: o dançarino colocava sôbre 
a cabeça o centro da espiral, que era muito flexível, e cujos largos 
bordos balançavam fortemente aos movimentos da dança." 

ScHM. 411: "Falta mencionar ainda a máscara monotsi, cuja 
forma era totalmente diferente das máscaras até agora conhecidas . 
Não pude trazê-la em virtude de seu tamanho. Um comprido e 
maleável cipó era enrolado em espiral solta, formando um grande 
disco que, quando deitado no chão, tinha três metros -de diâmetro. 
Trançados frouxos, aplicados a certos intervalos, em sentido radial, 
[provàvelmente do tipo do trançado de fio duplo] mantinham-no 
em posição horizontal; prolongavam-se porém sõmente até deter
minado ponto, ficando livre a beirada exterior do disco, a qual ba
lançava para cima e para baixo, quando o portador o colocava sô
bre a cabeça e dançava." 

b) Exame científico-crítico. 
No que se refere à mascara M onotsi, somente ScHMIDT dá no- · 

ticias delas e apenas concernentes à aldeia dos Auetõ. Assim, f al
ta-nos a possibilidade de comparação com máscaras de outras pro
cedências. ScHMIDT não pôde trazer nenhum exemplar, em virtude 
de seu tamanho; a canoa de que dispunha não o teria aguentado. E 
isto, não considerando as circunstâncias precárias de sua visita aos 
Auetõ - roubaram-lhe quase tudo, de maneira que teve que inter
romper sua expedição e voltar quase fugindo - que impossibilita
ram aquela aquisição. Também não a fotografou, nem a desenhou, 
informando-nos sõmente através de precárias descrições. 
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A máscara consiste em um cipó comprido, enrolado em espiral 
do centro para a periferia e formando um disco grande. As voltas 
são ligadas a certos intervaíos, por um trançado frouxo. Para usá-la, 
o dançarino coloca o seu centro sôbre a cabeça, não se sabendo se o 
faz diretamente ou co1r1 o auxilio duma touca ou dum anel de su
porte. A espiral abre-l)~ em forma de crinolina, ficando a dist 1ncias 
cada vez maiores ao redor de seu corpo e, na dança, oscila para ci
ma e para baixo. O diâmetro inferior máximo é de três metros e a 
circunferência inferior meae, portanto, cêrca de dez metros. Pode
mos admitir que esta máscara chegue, no mínimo, até a metade da 
perna, envolvendo totalmente, portanto, o corpo do portador, com 
exceção dos tornozelos e pés. 

Não nos dá informações sôbre o número de voltas e de distância 
recíproca, e assim não nos é possível, formar uma idéia de sua trans
parência e de como encobrem o corpo do dançarino. 

Em maio de 1901, dois exemplares de máscara foram constatados 
por Sc.HMIDT na casa-de-festas dos Auetõ. É possível que seja tam
bém conhecida e usada entre as tribos aruak do Xingu, pois STEI

NEN comunica o seguinte sôbre os Mehinaku (K. I, 307): 
"Os Mehinakú denominavam suas máscaras de munotsí ou 

monotsí. Mas os Kustenaú, os Waurá e Yaulapití referiam-se a 
máscaras Koahálu, servindo-se também da palavra auetõ usada para 
designar máscaras trançadas. (Os Yaulapití usavam a palavra Ya
kuikatú, erq vez de munotsí, para as máscaras de madeira). Entre 
os Mehinakú encontravam-se, exclusivamente, pesadas máscaras de 
madeira." 

De acôrdo com isto, parece que os Mehinaku chamavam suas 
máscaras de madeira de morwts-i. Nos vocabulários, K. I. registrou 
munot8'i e monotsi para os Mehinaku (p. 528) e para os Kustenau 
(p. 530), como têrmo para designar máscaras em geral. Isto coin
cide com W. I. em cujos diários, (caderno n. 0 5) na parte referente 
ao vocabulário dos Minaku (p. 118-119), consta monot,si, como de
nominação de máscara de dança. Não é possível verificar, se nas 
anotações para o vocabulário, o têrmo que designava na realidade 
um deterrrúnado tipo de máscara, seja em espiral, f?eja de madeira, 
foi generalizado de modo a exprimir a idéia de máscara em geral, 
ou se, de fato monotsi é um conceito mais amplo aplicável a várias 
espécies de máscaras. Neste último caso então, seria também apli
cável à máscara de cone em espiral. Daí se poderia concluir que 
a máscara de cone em espiral proviria das tribos Aruak e delas te
ria sido levada aos Auetõ, que para designá-la se utilizaram da pa
lavra aruak monotsi. Nada se sabe a respeito da própria dança mo
notsi. ~ possível que as duas máscaras auetõ sejam usadas simul
tâneamente, aparecendo aos pares, como tantas vêzes acontece na 
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América do Sul. O -acompanhamento musical era provàvelmente 
feito com o trocano, que Schmidt também encontrou na casa-de
-festas onde eram guardadas as máscaras monotsi. Com isto, tam
bém neste caso o trocano teria ligação com uma máscara grande. 
Uma vez que ScHMLDT encontrou em maio, juntamente com as cri
nolinas, duas máscaras monotsi, prontas para serem usadas, pode-se 
concluir que a temporada de dança dessa máscara é também maio. 
Se isto é fato, não é de admirar que os demais pesquisadores não 
tenham visto a máscara monotsi,, pois nenhum dêles esteve nas ca
beceiras do Xingu durante aquela estação do ano. 

IV. Distribuição das máscaras grandes 

Máscaras grandes foram constatadas entre os Bakairi, Auetõ, 
Kamayura, Guikuru e Naravute. Especl.ficamelite: entre os Bakairi, 
a crinolina de dança; entre os Auetõ, a crinolina de dança, as más
caras nuturua e de cone em espiral; entre os Kamayura, a nuturua; 
entre os Guikuru e Naravute, a nuturua. Com isto não fie.a provado 
que essas máscaras grandes não possam ser encontradas entre as 
outras tribos das cabeceiras do Xingu; apenas até agora, não foram 
observadas. Da mesma forma, a nuturua poderia ' existir também 
entre os Mehinaku e Waura. 

:É de estranhar, que todos os três tipos de máscaras grandes 
existam entre os Auetõ, enquanto que nas outras tribos foram en
contradas somente de uma das espécies. ~ste fato, mesmo conside
rando a possibilidade de haver falhas de observação resultantes da 
visita dos pesquisadores se ter realizado fora da temporada de dança, 
talvez pudesse evidenciar que a tribo tupi dos Auetõ, durante as 
duas últimas gerações, representasse o centro das atividades de dan
ças de máscaras grandes. A máscara de cone em espiral, até hoje, 
só foi constatada entre êles; a crinolina de dança dos Bakairi parece 
também· dêles proceder; finalmente, a máscara nuturua existia entre 
êles em grande número. Esta última, e a c_rinolina de dança pare
cem ser onginárias dos Auetõ, enquanto que . é de supor que a más
cara de cone em espiral seja proveniente das tribos aruak. A dis
tribuição mais ampla que conseguimos provar foi para a máscara 
nuturua. Outras conclusões corretas, não se podem tirar dos indícios 
de distribuição · de que dispomos, os. quais são, sem dúvida, f alhos. 
Para tanto, são necessárias novas pesquisas de campo. 

V. Danças com máscaras grandes 

Não puderam ser observadas, até agora, danças com máscaras 
grandes. Entretanto, foram feitas demonstrações, aos pesquisadores, 
dos movimentos de dança com elas realizados. Assim, os STEINEN 
assistiram às exibições relativas à crinolina de dança dos Bakairi e 
ScHMIDT às relativas à máscara de cone em espiral. Ambos tiveram 
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1 ugar dentro da casa-de-festas. ~les descrevem os movimentos como 
giratórios e ondulados (K. I, 305), de forma tal que a beirada externa 
balançava elásticamente para cima e para baixo (ScHM. 84, 441}. 
De acôrdo com isto, os movimentos parecem ter sido moderados, 
não havendo evoluções e giros rápidos, pois ao contrário os dois pes
quisadores teriam anotado êsse dado. MEYER fotografou, em pose, 
dois da.nçarinos com máscaras nuturua, na praça da aldeia dos Auetõ. 
É provável que também lhe tivessem feito demonstrações dos mo
vimentos de dança realizados com esta máscara, mas êle silencia a 
respeito. 

A ocorrência simultânea, múltipla ou aos pares, da mesma más
cara, indica a existência de cerimônias, durante as quais não apare
ceram somente máscaras solitárias; - a ocorrência simultânea du
ma máscara kualóhe com duas máscaras monotsi indica danças com
binadas com diversas máscaras grandes. O desenho na areia indica 
a realização de cerimónias nuturua fóra da aldeia, e a pintura de 
fundo de panela dos W aura indica apetrechos ceremoniais. O trocano 
fornecia o acompanhamento de música, como se depreende da co
municação de STEINEN (K. I, 305): "Para o kualóhe, batiam o rit
mo no tronco ôco, que estava deitado em frente da casa-de-festas." -E de supor que também para as outras máscaras grandes, o 
trocano fornecesse o acompanhamento de música, uma vez que por 
tôda parte em que se encontrassem as primeiras, existia também o 
segundo,(3º) coín exceção apenas dos Trumai. Portanto existe uma 
ligação íntima entre as máscaras grandes e o trocano. 

Quanto ao local das danças de máscaras grandes, parece que 
eram realizadas tanto dentro da casa-de-festas, como na praça da 
aldeia, e também, talvez fora da aldeia (vide desenho de areia). Uma 
vez q~e STEINEN (K. I, 305) .comunica que, para o kualóhe, batiam 
no tronco deitado em frente à casa-de-festas, pode-se concluir que 
as danças eram realizadas na praça da aldeia, a qual é, em grande 
parte, construída para as cerimônias de dança. Mas, como W. v. D. 

STEINEN, ao contrário (W. I, 175), informa que na mesma 3a. aldeia 
bakairi do Kulisehu o trocano se encontrava deitado dentro da casa
-de-festas, o qu,e coincide com o relato de ScHMIDT (ScHM. 96) sôbre 
o trocano dos Auetõ, deve-se admitir a possibilidade de que as dan
ças também f ôssem realizadas dentro da casa-de-festas, e que tais 
cerimônias secretas tivessem caráter especial, em virtude da exclusão 
das mulheres. 

Considerando as dimensões da casa-de-festas, certamente só 
tomavam parte máscaras solitárias ou aos pares. Tais cerimônias 

(30) Bak. Kulis. III (K. I, 305); Auetõ (Sohm. 84); Kamayura (K. I, 326, 317). - Para 
os Trumai, Meyer menciona (M. I, 7) o troca.no, mas não as máscaras grandes, e para os AuetP, ~ 
m~caras grandes, mas não o troca.no (M. I , 85). Isto se explica, possivelmente, em razão da ca
sa-de-festas ter sido erigíeis. especialmente para a próxima temporada de danças, tendo nela sido 
colocadas as m~caras grandes enquanto faltava ninda o trooano. Kr. 
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internas, são naturalmente impossíveis dentro de recintos pequenos, 
e por conseguinte, as aldeias dotadas de casas-de-festas exíguas, só 
podiam realizá-las no pátio da aldeia. A casa-de-festas na 3a. aldeia 
bakairi é descrita como sendo grande, assim como também a dos 
Auetõ (K. I, 92, ScHM. 81), de forma que tais cerimônias internas deve
riam ser possíveis. Entretanto, deve-se admitir como provável que dan
ças de maior vulto f ôssem também realizadas na praça da aldeia, - pos
sivelmente em ligação com cerimônias internas secretas. Para dan
ças realizadas talvez com 9 (nove) máscaras grandes (auetõ) isto 
deve ser admitido, mesmo em caso de haver casa-de-festas grande.(31) 

No caso da dança ter lugar na praça da aldeia, provàvelmente carre
gavam para lá o trocano da casa-de-festas, pois o ritmo do tambor 
precisa se acomodar à dança ou mesmo orientá-la, o que é possível 
sõmente quando o tocador pode ver os dançarinos. Até que ponto 
as danças de máscaras grandes são realizadas, em conseqüência da 
estação chuvosa, dentro das casas-de-festas, é problema que ainda 
requer pesquisas no próprio local. 

No caso das danças de máscaras grandes serem realizadas na 
praça da aldeia, quer dizer, fora da casa-de-festas, surje mais um 
problema interessante. Sabemos por relatos acêrca dos Bakairi e 
Auetõ, que as máscaras grandes eram guardadas na casa-de-festas, 
cujas entradas são tão baixas, que só engatinhando se pode passar 
por elas (vide fig. 12). Desta forma, as máscaras grandes devem 
ter sido, provàvelmente, transportadas de alguma maneira, através 
destas entradas, para fora e para dentro, caso não se fizessem aber
turas especiais para a temporada de danças, coisa da qual nada sa
bemos. Mas isto é quase impossível em virtude da estrutura da casa
-de-festas. Com a indumentária completa, o dançarino não poderia 
passar pela entrada. Desta maneira as máscaras grandes deveriam 
ser transportadas em partes e, em seguida, armadas fora da casa-de
-festas. De acôrdo com o comportamento observado em relação a 
outros tipos de máscara, é de supor que as mulheres não devessem ver, 
que os homens de sua aldeia (ou de outras aldeias) vestiam as más
caras e, então, apareciam como dançarinos. Confronte-se com isto a 
nota de STEINEN, (K. I, 317) segundo a qual os Kamayura afugen
taram mulheres e crianças, quando um dos homens colocou uma 

(31) A mf\ior das casas-de-festas que foram medidas, tinha 18 m de comprimento por O m 
de largura (Ba kairi-Batovy IV; K. III, 176); tôdas as dema is eram considcrà.velmente menores: 
20 Xl 3 passos, ~lehinaku I (!{. I, 104) ; 9~X7 passos: Bakairi-Kulis. I (K. l, 59). As casas-de
-festas dos Bakairi-I(u lis. II são mencionadas como sendo espaçosas ou m uito vistosas (K. I, 89), 
III (K. I , 92), Nahuqua (K. I , 97J, Auetõ (Schm. 81), Nabuqua-Cal.apalu (Meyer l\L I , 2, p. 57/58); 
as casas-de-festas dos Bak.-l(ulis. I como sendo pequenas (K. I, 57), Nabuqua-Guikuru (M. I 2, 
p. 45/46). As medidas acima mencionadas das casas-de-festas no Bak .-Kulis. I e dos Mehi
naku cvidencio.m que se tl'nta de recintos relativamente pequenos. Em geral as casas-de-fest..<i.s são 
menores que as casas de moradia (cf. também Petr. 149) . Não é possível realizar danças com 
máscaras grandes em casas assim pequenas, considerando-se ainda que o espaço central é dimi
nuído pela presença de, pelo menos, dois postes principais. Tôdas as casas-de-festas da região da.a 
cabeceirn.s do Xingu são do mesmo tipo. l(r. 
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máscara de madeira, na praça da aldeia, para fazer demonstrações 
da dança hüvat. 

No inicio dessa dança hüvat, tocava-se o trocano em advertência 
às mulheres e crianças, a fim de que se afastassem, cousa que visava 
manter o segrêdo dos portadores de máscara. Isto provàvelmente 
se extende também ao uso das máscaras grandes. Os sons de adve1-
tência têm, portanto, a finalidade de permitir que .as m~caras gran
des, sejam transportadas de dentro da casa-de-festas, armadas na 
praça da aldeia, e novamente guardadas, sem que seja violado o 
segrêdo que as envolve. 

Resta descobrir se a dança de máscaras grandes também é ve
dada ao sexo feminino - como acontece com a dança noturna realiza
da com 4 flautas grandes, observada por ScHMIDT entre os Auetõ 
(ScHM. 84) - ou se lhes é permitido assisti-la. Todos êsses problemas 
só podem ser resolvidos mediante novas pesquisas de campo. O mesmo 
se pode dizer quanto à questão de saber se as máscaras grandes são 
confeccionadas dentro das casas de ·festas ou em local distante da 
floresta de onde seriam conduzidas para a aldeia. 

Uma observação de W. v. D. STEINEN parece indicar esta possi-
bilidade entre os Auetõ. ~e escreve (W. I, 234) a 19-10-1887: 

"[à noite] reunião dos fumantes na praça - discurso do 
velho em frente à porta da casa dos artistas - Kuahálo
-katu. Resposta do cacique, durante a qual se repete fre
qüentemente a palavra kuahálo-katu. Um jovem índio ao 
pronunciar a palavra kuahálo indicava a mata. 'Tratar-se-á 
de caso de mêdo ou conjuração de espíritos?" 

Kuahálo, segundo o seu vocabulário Auetõ (W. I, 102-105) é 
têrmo genérico para máscara de dança. 

Concluindo, podemos dizer que a pesquisa das máscaras gran
des, em virtude da escassez de material disponível, deixa muitas 

~ 

questões abertas. E de desejar que futuras expedições consigam 
esclarecê-las completamente. Devo contentar-me em ter divulgado 
a existência das diversas formas destas estranhas e singulares másca
ras grandes, e em ter indicado as numerosas questões ligadas às mes
mas, as quais permanecem à espera de uma solução. 
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Fig. 1 - Crinol ina de dança kual6he. 3.~ aldeia bakairi do Kulisehu , 6 de outubro de 1887. Es
bô~o de Wilhelm von den Rteinen, W, II, p. 23, em ci ma à esquerda . 
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l•'ig. 2 -·- Danç:~rino kualóhe c01n 1náscara tüwetüwe. Bak:dri, J(. I, fig . 98, p. 306 (2." edição, 
fig. 15) . 
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Fig. 3 - 1'1áscaras koaháltt de esteira de va rinhas. Auetõ. K . 1, fig. 107, p. 311. 
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Fig1 4 - lVfá~cn.ra nutu.rua dos Auetõ, do 1Vf11seu de Etnologia de Berlim. Desenho do catálogo 
· de i\lleyer, l\!I. CV, vol. I·, p. 7a, original n.o 889. 
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Fig. :5 - D ois dançarinos de máscaras nuturua dos Aucto. St'gundo folop;rnfi a de j\fcyer, de 7 
de :;elembro de 18!)6, desenh:ido por O. D ingcr, Leipzig, J UG. Confronte-se ;\I. III. E a, fôlb:i 32. 

I 

F ig. G - íl êd c de embutir dnm:i. máscara nu tunia dos Gu ikuru. l\'fu,;eu de E t nologia de Berlim. 
D esenho de Lolhar l\lü ller, Berlim J9·11. 
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Prancha IV 

Petr., pr:i.nch:i.' 'XXI V, 
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:Fig. 8 - Desenho aturua. na areia, dos Mehinaku. 1\. I , fig. 36, p. 248. 
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fig. 9 - Vasilhames de barro cozido dos Waura, a,dornados; sepultura auetõ na aldeia dos Auetõ. 
Fotografia de E hrenreich, 1887. K. I , prancha XV na p. 240. 
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Prancha VII 
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Fi 1~. 10 - Pintura de corpo festiva dos Kalavaltt. E sb ôço de M eyer em 
R I II 6: Ethnogr:iphisches über Ein zelsUimme, p. 93. 
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Prancha V1II 

F'ig.'_111 - ivfásc::iras koahálu (coambll) dos Auclõ. Dc~enho no catálogo de 
N[eyer, ~1 I V, vol. I , origina l n.o 886 e 887. 

_..,. 
-

Fi~. 12 - \'is la p:ncial d11ma a ldcin. de índios xin~unnos, com c:i.sa-dc-fc-~tns (à direita) . 
Srgundo fologrfl. fia de ;\leyer, desenhado por O. J)jngcr, J,cipzig, 1898; confronte Vl. 11!, E a , p. 26. 
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