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"Con1 efcito, urna das grandes funcoes daqueles professores estran

gciros que levaram a sério o seu papel foi ajudar-o~ m~cn; a descobri
rcn1 o país, obliterado pelo cosmopolitismo académico dos intelec
tuais hrasilciros. Gioconda viveu cssc momento exultante, no qual a 
luta maior consistía cm usar a cultura dos centros para decifrar a nos
sa rcalidadc de periferia". 
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.. Ao exemplo deles se prende o desejo de contato direto com realida-
, des ignoradas, realidades a cujo lado a gente vivía como se pertences-

t ~cm a outro planeta: a realidade do indio em c~_ato com a civilizacao 
deformadora e esmagadora; a do pobre dos bairros urbanos; a do tra
balhador rural .e a do negro". · 
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"Gracas a pontos de vista que entao eram novos e hoje ~ao muito 
atacados, como o do funcionalismo, foi possível em nossa geracao vé

. los como p~-rcelas atuais da sociedade, nao como componente históri
co .ou resto do passado". 

( ... ) 1 

"Os es,tudos de Gioconda. mostram esse esforco de penetrar com os 
1 instrumentos da investigacao antropológica nas realidaqes proscritas 

do 6rasil". 
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Pouco haveria a acrescentar ao perfil 
intelectual de Gioconda Mussolini primo
rosan1cnte trac;ado por scu prefaciador, 
Antonio Candido, e p~lo organizador da 
colctanca, Edgard Carone. Agregaria ape
n«•s que Gioconda foi das primciras mu
lhcrcs a dcdicarcn1-sc profissionalmente a 
anttopologia no Brasil. como professora e 
pcsquísadora, utilizando o esquema con
ccitual dcssa ciencia para cstudar temas 
relevantes para o conhecimcnto da reali
dadc brasil'cira. Assim como outros antro
pólogos, scus contcmporaneos, Gioconda 
dominou sua ciencia por inteiro. Nas suas 
aulas. tanto ministrava ensinamentos de 
antropología biológica, paleontologia hu
n1ana, arqueología, como de etnología das 
populacoes indígenas e regionais brasilei
ras. Dominava, por igual, as ciencias 
afins: a sociología, a psicología, a filoso-

. fra. a história e a geografía. 
O presente volume enfeixa seus primei

ros trabalhos. inclusive a tese de mestrado 
defendida na Escola de Socio logia e Poli
t ica de de Sao Paulo, aquele tempo a úni
ca instituicao a formar mestrcs cm cien
cias humanas. Na primeira parte, sao dis
cutidos temas candentes de antropología, 
situados no que se chamaría hojea esfera 
da ideología. Tal é a concepéao da doen~a 
e da morte entre tribos·indígcnas brasilei
ras, interpretadas como cren~as e práticas 
de magia imitativa e animistas; "b.em com9 
a mudanca verificada nessas práticas- e 
crencas .por for~a do eontato com a civili
zacao que as secularizou e, a bem dizer, 
desmoralizou, na medida "cm que nao po
diam debelar doencas antes desconheci
das, contra as quais os indios nao tinham 
def esas organicas nem psicológicas. 
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PREFACIO 

Antonio Candido 

Estes trabalhos ·de Gioconda M ussolini nao sao contribuicoes 
puramente antropológicas. Eles exprimem certos traeos da sua per
sonalidade intelectual e as condicoes do momento paulistano em 
que foram elaborados. Gioconda ·era sensível, inquieta e insatisfei
ta, sobretudo consigo mesmá. E como era extremamente apaixona-. 
da, a sua vida mental .foi exigente e angustiada . . Lia sem parar, inte
ressava-se a fundo pelos problemas, submetia os livros e as idéias a 

·urna indagacao sem fim, que se traduzia nas relacoes por um gosto 
quase obsessivo· pelo debate. No fundo, a procura da precisao e do 
conhecimento pleno. 

Ela chegava na Faculdade com as leituras e as reflexoes da vés~ 
pera na cab~a e se agarrava a9 primeiro colega ou aluno disponí
vel, para comentar, indagar, expor as dúvidas, rever tudo por todos 
os lados. lsso explica po?iue há nos seus trabalhos urna certa incli
nacao pela minúcia, pois .a minúcia multiplica as possibilidades de 
verificaQao e parece, gracas ao acúmulo de dados, prometer a certe
za que o espírito procurá em vao. Explica. também certo amor pelas 
situa~oes concretas, que funcionam como corretivo ao longo tor
mento das elucubracoes sem ~aída. Daí o balanceio entre a paixao 
da leiturá e a paixao da pesquisa de campo, desaguando num certo 
descritivismo cheio de fidelidade, que em pessoas como ela traduz a 
retidaó da. inteligencia. 

.9 
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" E~tes traeos incompletos sugen:m por que Gioconda foi tao 
boa professóra; por que influiu tanto em tantos alunos, que apro
veitavam o transbordamento gener,oso do seu saber e do seu espiri
to analítico. Talvez ela se tenha realizado mais na aula, no seminá
rio e no diálogo do que por escrito, porque a sua inteligencia era 
emintntemente referida ao outro. E aí está um dos motivos possí
veis da sua constante hesitacii9 em publicar, como se o·conhecimen
to ainda precisasse passar pelas pro vas da f ala e, do convívio. A sua 
tese de doutoramento, longamente trabalhada e· pensada, com um 
lastro notável de pesquisa de campo, nunca recebeu o traco final. 

O que publicou é muito bom, nao apenas sobo aspecto teóri
co, mas como exemplo de pesquisa e ordenacao do material. Neste 
livro, projetado e organizado por Edgard Carone, há inicialmente 
dois estudos de maiores proporcoes, que se podem qualificar de 
.. indiretos", abordando problemas de doenca e morte em tribos 
indígenas brasileiras. O primeiro se baseia cm bibliografia; o segun
do, em bibliografia e também nas informacoes orais e escritas do 
benemérito e infeliz Dom Mauro Wirth OSB. Ambos se prendem a 
situacoes ligadas a sentimentos poderosos do homem, o que talvez 
baja contribuido para atrair Gioconda e degelar a sua resistencia, 
porque ela gostava muito dos temas que permitiam conservar o ca
lor da experiencia humana nos meandros da abstraciio sociológica. 

Depois vem quatro estudos "diretos", sobre técnicas de pescar 
no litoral paulista, baseados em pesquisa de campo e traduzindo o 
amor pela cultura material, cuja investigacao favorece, no rigor do 
levantamento e da descricao, aquela probidade que calhava tao 
bem com as exigencias do seu temperamento escrupuloso e fiel. Do 
mesmo modo que a monografia sobre Búzios (cm colaboracao com 
Emílio Willems), que o estudo sobre os pasquins do litoral, que a 
sua tese inacabada, eles pertencem a urna vasta experiencia pessoal 
entre os caicaras, comos quais conviveu muitos anos, nao só como 
antropóloga, mas como companheira e amiga, compreendendo o 
seu modo de viver, sofrendo coma sua condicao~ participando das 
suas agruras e alegrias. Foi também dessas experiancias que extraiu 
certas reflexoes teóricas de peso, como a comunicacao sobre persis
tencia e mudanca, feita no XXXi ·congresso Internacional dos 
Americanistas. 

Os artigas sobre pesca mostram bem como ela estava em casa 
na re'alidade do .homem pobre e marginalizado; como, por outro la
do, sabia ver a importancia ·do objeto material e da técnica para en
tender o comportamento e sugerir a vivacidade da experiencia hu-
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mana. Porque, no fundo, o que procurava nos estudos e no ensino 
era urna espécie de aproximacao constante da vida. 

Os jovens de hoje, muito mais ativos no quotidiano e muito 
mais livres de amarras, talvez nao cheguem a entender bem o que os 
estucfos de sociolog"ia, filosofía, antropología, geografía signifíca
ram naquele tempo como esclarecimento do país, sentimento dó 
mundo e participac;ao na realidade. Num Brasil que, de um lado .. 
era academico e, de outro, minusculamente vanguardista. a U niver
sidade surgiu como grande e frágil téntativa de mediac;ao. De in- · 
consciente mediac;ao, seja dito, porque foi apontada para outros al
vos. Os n.ossos professores, quase todos estrangeiros, desembarca
vam como missionários ou conquistadores, trazen.do os instrumen
tos da cultura, que as vezes funcionavam como facas, con tas, espe
lhos para captar o nativo. Livro de estudo produzido aqui, quase 
nenhum, fora uns tantos clássicos. Geralmente o material impresso 
que prestava vinha de fora e, como as aulas, era em frances, italiano 
ou ingles. Visto da perspectiva de hoje, parece um pouco como se 
fosse urna descoberta do Brasil por meio das eternas caravelas es
trangeiras e, de nossa parte, um enorme esforco de moer as no~oes 
alheias para fazer comida nacional. Tudo isso regido por um para
doxo: enquanto os professores academicos brasileiros, nas Faculda
des ditas tradicionais e nos colégios do Estado (que em parte ser
viam de paliativos de inexistentes Faculdades de Letras) tentavam 
por todos os modos traduzir o Brasil em frances, os prof essores es
trangeiros procuravam, na maioria, nos fazer ver aterra como bra
sileiros. 

Eis um episódio de exame vestibular de geografía em 1939: 

Professor Frances - Qual é o vento' que sopra de tarde no lito-
ral sul de Sao Paulo? . 

·Aluno (perplexo) - Nao sei. 
Professor - Como se prepara ·o fumo de rolo dos caboclos? 
Aluno (alarmado) - NaQ sei. 
Professor - A que sistema orográfico pertence o morro que o 

·senhor avista pela janela? 
Aluno (em panico) - Nao sei. 
Professor - Qual é a constituicao geológica do Macic;o Central 

na Franca'? 
Aluno· (revivendo) - Pá pá pá pá pá pá pá pá pá ... 
Professor - O senhor nao se envergonha de saber tudo da 

Franca e ignorar as coisas mais simples do seu país? 

l l 



" C?m efeito, urna das grandes funcoes daquelos professores es-
trangetr?s que levaram a sério o seu papel foi ajudar os mocos a 
?escobnr~m o p~í~, obliterado pelo cosmopolitismo academico dos 
1ntelectua1s brasiletros. Gioconda viveu esse momento exaltante, no 
qual a luta maior consistía cm usar a cultura dos centros para deci
frar a nossa realidade de perif ería. Os seus trabalhos mostram bem 
a laboriosa absorcao dos livros e dos métodos dominantes na Euro
pa e nos Estados Unidos. E mostram como os traduzia com eficien
cia para dec!frar a cultura do Brasil, segundo era preconizado por 
homens do tipo de Claude Lévi-Strauss. Pierre Deff antaines, Pierre 
Monbeig, R9ger Bastide, Herbert Baldus, Emílio Willems e outros. 
Ao exemplo deles se prende o desejo de contato direto com reaUda
des ignoradas, realidades a cujo lado a gente vivia como se perten
cessem a outro planeta: a realidade do índio em contato com a civi
lizacao deformadora e esmagadora; a do pobre dos bairros urba
nos; a do trabalhador rural e a do negro. Os autores brasileiros do 
passado tinham feíto bastante a respeito; mas de algum modo e 
nao sei bem porque, o ensinamento deles levava a encarar todos ~s
ses grupos com um certo. toque de pitoresco e alheamento, a pesar 
de tudo e apesar de Euchdes da Cunha. Gracas a pontos de vista 
que entao eram novos e hoje sao muito atacados, como o do funcio
nalism.o, foi po~sível e~ nossa geracao ve-los como parcelas atuais 
da soc1edade, nao como componente histórica ou resto do passado. 
~s estudos de G~oconda mostram esse esforco de penetrar com os · 
1nstrumento_s da 1nv~stigacao antropológica nas realidades proscri
~as do Brasil. Para 1sso ela se aparelhou de··bons conhecimentos, · 
Junto com tantos outros das primeiras turmas da Faculdade de Fi
los?fia. E como ~m ~lgun~ deles, nota-se neste livro urna passagcm 
do 1nteresse pelo 1nd10 ªº 1nteresse por grupos mais vinculados a ci
vilizacao urbana. 

. ~m seguida deu-se a rota~ao de eixo (em cujo centro esteve 
pnnc1palmente Florestan Fernandes) que levou os novos especialis
tas a u_ma consciencia mais rev~lucionária desses mundos a margem 
da soc1edade burguesa. Por isso surgiu quase naturalmente a ten
dencia de nlenoscabar o tipo de investigacao e os métodos daquele 
n1omento inicial. Masé um erro, porque ele lancou em Sao Paulo 
as bases. 4ue permitiriam mais tarde a constitui~ao de urna sociolo
gia e un1a antropologia interessadas na análise da realidade presen~ 
te, n1as tamb~m na sua desmistificacao, como é a tónica reinante 
hoje. 
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Gioconda partiu das sugestoes daquele momento e as foi com
pletando ªº longo da trajetória de cultura que desenvolveu até a 
morte, ábsorvendo o que havia de melhor na antropologia do seu 
tempo. lsso tudo se reflete nesses escritos, feítos como se ela buscas-

. se urna lucidez simples, lutando contra os labirintos do seu pensa
mento escrupuloso e por vezes tortuoso. Ela procurou a forma cla-

. rae direta, que na nossa gera<;ao ainda era visada como requisito, e 
convéni ressaltar o seu esfor<;o neste sentido, como conquista de 
urna grande honestidade intelectual. Ela era tao complexa e ator
mentada, lutava tanto para se exprimir com seguran<;a e verdade, 
que chegava na vida de rela~ao a conversa em zigue-zague, a meia 
expressao, a palavra aflita procurando apoio· no gesto. Mas nesses e 
noutros escritos, chegou quase sempre a urna espécie de normalida
de flueryte, como se o espírito estivesse em paz com a matéria do es
tudo, finalmente apreendida e tanto quanto possível dominada. A 
escrita surge entao como um instante de euforia intelectual, que 
nem por isso a deixa mais feliz, porque logo depois surge novamen
te a porfia da expressao ulterior. Esta coletánea mostra quais eram 
as maneiras de trabalhar num momento inaugural da antropología 
em Sao Paulo, passando por urna inteligencia crispada e se resol
vendo numa serenidade de texto que a alma nao conheceu. Tais ele
mentos (além do valor científico em si) dao um tra~o de relevo aos 
estudos da nossa amiga Gioconda Mussolini. 

13 



NOTA EXPLICATIVA 

Gioconda M ussolini pertencia a urna gera'W&o que freqiientou, 
nos seus primórdios, a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Univetsidade de S. Paulo. Em 1935 faz parte da segunda turma do 
Curso de Ciencias Sociais e forma-se em 1937. A história é curiosa: 
a FFCL é fundada em 1934 e se destina a dar um background cientí
fico a nova gerafirao; no entanto, o número de candidatos é diminu
to no l 9 ano e praticamente nulo no 29. Diante do impasse, o gover
no de Armando Salles Oliveira ficá indeciso, até que o Diretor do 
Instituto de Educa~ao, ·Fernando de Azevedo, sugere que se desli
guem de suas f un'Woes os professores primários que queiram fazer o 
Curso Superior, concedendo-lhes o seu salário no decorrer:do tem
po de estudo. O resultado é um ·grande número de matrículas de nor
malistas, de urna gera'Wao de estudiosos, em que se incluem os.no.: · 
mes de Gioconda Mussolini, Lucila Hermano, Mário Wagner Viei-

. ra da Cunha, Lavínia Vilela e outros. 
Ao mesmo tempo que na FFCL, nas cadeiras de Ciencias Hu

manas, dif undiam-se as diversas corren tes modernas do pensamen
to frances - através. de professores como Roger Bastide, PauJ Ar
bouste Bastide, Jean Gagé, Lévi-Strauss, Pierre Deffontaines, Pierre 
Monbeig - , a Escola de Sociología e Política de S. Paulo (1933) so
fria influencia de correntes antropológicas e sociológicas inglesas, 
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amt:ricanas e alemas. sob a ac;ao de professores como Samuel 
Lowrie. Radcliffe-Brown, Herbert Baldus, Donald Pierson etc. As
si111. as nossas prirneirás gerac;oes academicas voltadas para as cien
cias sociais. principalmente no campo da sociología, da antropolo·
gia e da etnología, tiveram f amiliaridade com os pensamentos mo
dernos. e até divergentes, das escolas francesa, inglesa e norte
arnericana. fato que lhes dá visao mais ampla e humanística, que o 
leitor pode verificar pelos trabalhos e teses produzidas por estas ins-
tituic;oes. . 

Particularmente, Gioconda M ussolini marcou, por sua obra e 
magistério, toda urna gerac;ao de alunos e estudiosos. Inquieta, pro
cura sempre por-se em día com a literatura de sua especializacao; 
crítica. sempre aceita urna opiniao depois de verificar a sua viabili
dade. Sua posic;ao é fruto de reflexao teórico-prática, pois, sua obra 
nao passa de urna aplicac;ao de correntes do pensamento sociológi
co e antropológico a realidade pragmática, cujo último elo é sua 
tese inacabada sobre as comunidades de Ilhabela. 

A pesar de sua personalidade mareante como professora e 
como intelectual, Gioconda M ussolini era simples e fugia a todo 
envolvimento maior, nunca procurando enfatizar o valor de seus 
trabalhos. Publicados em revistas da época - Socio/ogia, Revista do 
A rquivo Municipal de S. Pau!IJ, etc -, ela nunca se preocupou em 
lhes dar maior divulgac;ao, fato que torna a sua obra desconhecida 
das gerac;oes atuais. Nossa intencao, neste primeiro momento, é 
publicar seis deles, quatro sobre cultura caicara, dois sobre cultura 
indígena: na primeira seca.o incluimos a sua tese de Mestre em Cien
cias, def en di da na Escola de Socio logia e Política. Posteriormente, 
pretendemo~ divulgar outros, entre eles a -tese _pr~parada para o 
Doutorado, a que a autora provisoriamente deu o título de Persistén
cia e Cultura e1n llhabela, e que seria defendida na Faculdade de Fi
losofía, Ciencias e Letras de S. Paulo. 

E.C. 
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Nota da presente edi~ao 

Nesta edic;ao dos trabalhos de Gioconda M ussolini, divulga
dos inicialmente entre 1944 e 1953, se procedeu a sua atualizac;ao 
ortográfica. bem como a do tratamento dado as notas de pé de pá
gina, a bibliografía que acompanha o primeiro estudo do volume, 
no texto publicado pela Revista do A rquivo Municipal de Sao Paulo, 
e a sec;ao de referencias bibliográficas de outros estudos aí compila
dos. Por respeito a certas peculiaridades dos originais da autora 
(sobretudo, dos seus estudos sobre cultura indígena), como, por 
exemplo, expressoes e construcoes que· sintática ou morfologica
mente deixam trair as origens italianas da mesma ou o estilo de re
dac;ao dos trabalhos de antropología P.roduzidos no Brasil entre os 
anos quarenta e cinqüenta (haja vista a ausencia de pluralizacao 
dos vocábulos indígenas e dos nomes designativos de tribos e cultu
ras amerindias particulares - sempre iniciados por maiúscula -. tais 
como boro ro, vapidiana, caingangue, ou .. kaingang'', etc). nao fo
ram feitas outras mudancas nos textos ora reunidos em volume. 
Em compensac;ao, eles foram o mais possível expurgados de erros 
de revisao tipográfica, que. por vezes, os desfiguravam em suas pri
n1eiras publicacóes. 
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OS MEIOS DE DEFESA 
CONTRA A M.OLÉSTIA E A MORTE 

EM DUAS TRIBOS 
B.RASILEIRAS:KAINGANG 

D.E DUQUE DE CAXIAS 
E BORO RO ORIENTAL 

INTRODUCÁO 

lnteressamo-nos pelo tema desse trabalho quando lemos o Yu-
. catan, de Redfield '. Neste livro e em artigos vários sobre ºcultura 

de folk" 2
, bem como em Tepoztlán 1

, do mesmo autor, publicado 
anteriormente ao The folk culture•, chamava-se a aten~o para as 
crencas e práticas relativas a enfermidade e seu tratamento, peculia
res ao aludido tipo de cultura, em contraposicao a medicina cientí
fica de conceitos e aplicacoes universais. Constituiriam aquetas 
idéias e práticas umédicas" urna espécie de "pseudóciencia primiti
va e urna parte curativa correspondente" e fariam parte da tecnolo
gía de um povo para cuidar da saúde, caracterizando-o nao menos 

1 REDFIELD. Robert. The fo/k culture of Yu"catan . (1941) 
2 REDFI ELD. Robert. Folk society and culture. American Journal of Socio/ogy. 45 

(5): 1940. 
SOL TAX. World view and social relations in Guatemala. American Anthropo/o
gi.\'f. Nova Seo tia. 43 ( 1 ): 27-42. 1941. 

3 REDFI ELD. Robert. Tepo:tlán: a Mexican village. (19)2) 
• A autora fa¿ urna referencia sucinta ao conhecido trabalho de R. Redfield The 

júlk (·u/111rt• of Y11a11a11. (N . da presente edi~ao) 
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" do que a forma por que fabricaria seus instrumentos ou construiria 
suas casas. 

Por outro lado, as aulas de Etnología Brasileira nos familiari
zaram com o assunto - Idéias sobre moléstia e sua cura - em várias 
tribos do ·Brasil. 

Focalizando da questao os aspectos que se nos apresentavam 
como mais sugestivos, interessamo-nos por ela: pela generali~ade 
da oco.rrencia e constancia de atencao que a moléstia merece em to-· 
das as sociedades; pela variedade de reacoes culturais que sao apre
sentadas em face desses fenómenos naturais comuns; por refletir 
urna série de concepcoes sobre a sua causacao, possibilid~des e limi-1 

tacoes do podt(r humano de controle e natureza desse; por f ocalizar 
a questao da distincao entre ''causa natural" e "causa sobrenatu
ral" e d~ medida em que povos "primitivos" sao conscientes dessas 
duas catego.rias ou as confundem; por mostrar as "ocasioes" em 
que se lanca mao déssa última explanacao; por demonstrar até que 
ponto, para esses mesmos povos, a molésti~ é causa da morte; por 
esclarecer sobre a maneira por que crencas e idéias sobre a questao 
sao postas em prática e, conseqüentemente, por que peculiaridades . 
os encarregados do míster de curar se caracterizam e de que forma 
sao iniciados. . . 

Preocupados. inicialmente com problemas desta natureza que, 
diga-se de passagem, nao constituíam propriamente o objeto de co
gitacao das obras que apontamos, apresentamos, em 1941, a Cadei
ra de Etnología da Escola Livre de Sociología e Política de Sao Pau
lo, um trabalho intitulado "Concep~oes sóbre a moléstia e sua cura 
enire povos naturais, especialmente do Brasif', em que fundíamos! 
em algumas dezenas de páginas, material esparso relativo a povos 
os mais diversos, mormente do Brasil,· numa tentativa de análise 
coinparativa, mas tendo em vista unicamente a questao moléstia e 
aqueles aspectos da cultura ·e da vida · social que só muito direta
mente se relacionassem com ela. O resultado f oi o que seria de es pe- ¡ 
rar-se: dentro de esquemas muito gerais, as várias soeied~des se 
apresentavam como muito mais semelhantes na forma por que con
cebiam e tratavam a moléstia, do que se apresentariam num estudo 
preocupado' antes como "característico" de cada urna delas. Nao o 
suficiente, porém, para destruir a impressao de que "uma institui
cao, costume ou prática que formalmente parecem os mesmos em 
duas sociedades, podem, pelo papel total _que representem na vida 
de cada urna delas, ser completamente distintos nessas duas socie-
dades". · 
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Um outro def~ito daquele trabalho: a sua ambicao. Como os 
fenómenos - moléstia .e morte - reúnem ao redor de si crencas, ri
tos mitos e cerimoniais, tivemos a tentacao de verificar certas hipó- · ' . . . . . 
teses sobre a natureza geral das crencas, ntos, mitos e cenmon1a1s. 
Para isso nos voltamos para as obras de.Durkheim, Mauss, Hubert, 
Radcliffe-Brown, Malinowski, Lloyd Warner, Van Gennep, etc., 
embrenhando-nos pelos discutidós problemas das distincoes entre 
magia e religiao, natural e sobrenatural, e por urna série de ques
toes muitíssimo interessantes, sem dú1"ida, mas de natureza suma-' . 
mente geral e abstrata e a que nosso matérial nao p·ermitia anexar 
nenhuma contribuicao. · 

· Para-Ielamente, o manuseio desse mesmo material, bem como a 
leitura de obras de teor "particularista", como a de Ruth Qene
dict 4, nos corivenciam, cada vez mais, de que outros aspectos do as
sunto poderiam ser abordados com mais vantagens. Por exemplo, o 
da "relacao que a fisiología de folk e a arte curativa mantem co.m 
aspectos da organizafao ou desorganiza~ao social''; o da estrita de
pendenci~ das idéias sobre doenca e morte particularmente ~om as 
concepcoes morais e religiosas desses povos 5; o das formas diversas 
que a reacao emocional pode assumir <liante desses fepómenos, nao 
só entre povos divers9s, com·o no interior de cada povo segundo o 
sexo, a idade e o status dos individuos. Ao mesmo tempo verifica
mos como concepcoes e práticas aparentemente identicas em duas 
sociedades podem se prender a um "background" ideológico com
plet~mente distinto em cada urna delas. E assim, ~os .voltamos Pª!ª 
urna velha verdade: a de que somente a apreensao e compreensao 
de urna cultura em sua totalidad.e e "estilo" permite destacar com 
vantagem um dado elemento ou setor do conjunto para analisá-lo 

. na justa posicao que ocupa nesse 'conjunto, em seu real significado e 
funcao . . 

Desta forma ser-nos-ia possível verificar como tipos tao dife- · 
rentes de costumes, instituicoes, crencas e idéias, presos ao nosso 
problema; sao expressoes de um sistema cultura), ligando·Se entre SÍ 

e com o resto da cultura; qual a consistencia dessa ligacao, isto é, 
se ela é de moide a apresentar ou nao ~ todo coerente; como e até . . 

4 BEN EDICT, Ruth . El ho~bre y la cultura 1 Pattcrns of culture 1 Buenos Ayres, Su· 
damcricana; 1939. · 

5 RED FI ELD, Robert. Yucatan: una cultura de transiciónlThe folk culture of Yuca· 
tanl México, Fondo de Cultura Económica, 1944. 
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" que ponto a organizacio ou desorganiza~ao da ºtrama de significa
dos'' sobre moléstia e morte reflete o estado de organiza~ao ou de
sorganizacao da cultura considerada; como tiveram seus efeitos, cm 
primeiro lugar sobre os individuos, suas cren~as, vidas e em~s e, 
em segundo lugar, sobre a coesao e continuidade social e cultural; 
como o medo e a preocupa~ao excessiva manifestos diante destes · 
fenómenos naturais (moléstia e morte) podem decorrer da instabili
dade social e cultural, refletidas na inseguran~a emocional dos in
divíduos ... 

Tomamos, en tao, para analisar, apenas duas tribos brasileiras: 
a dos Kaingang do Reservatório de Duque de Caxias (Estado de 
Santa Catarina) e a dos Bororo• Orientais (Estado de Mato Gros
so ): Duas obras f undamentais, a de J ules Henry 6 sobre a primeira e 
a de Colbacchini e Albisetti 1 sobre a segunda, f oram usadas como 
pontos de partida. Of ereciam a vantagem de, em estilo monográfi
co, nos permitirem completar o material com o de outras fontes • e 
correlacioná-Io a nosso modo. · 

• Na época cm que esta tese foi eserita, era comum entre antropólogos e etnólogos a 
aceitacao da grafia Boróro para ó nome do individuo pertenccnte a conhecida tri
bo indígena de Mato Grosso, que, cm· passado nao tao distante, era urna das 
rpaiores do Brasil Central. Tal grafia, provavelmente justificada·pela neccssidade 
de se marcar o timbre aberto da vogal - tal como a palavra seria pronunciada pe
los próprios indígenas -, foi mantida nos títulos referidos nas notas de pé de pági
na e na bibliografia da tese, de acordo com a sua apresentacio original; já com re
lacao ao texto da autora, que sofreu urna necessária atualiza~o ortográfica, se 
preferí u a ela a forma Bororo. Por outro lado, Kaiagang, que corresponde a forma 
atual caingangue, foi preservada por nós conforme aparece no texto de G . Musso
lini , urna vez que ela traduz fidelidade a um uso difundido pelos "mestres" da an
tropología (Cf. obra de Jules Henry Jung/e people¡ a Kaingáng tribe o/ the high 
lands o/ Brazil). (N. do revisor.) 

6 ·HENRY, Jules. Jungle peop/e: a Kaingáng tribe o/ the high lands o/ Brazil. (1941) 
7 COLBACCHINI, Pe. Antonio & ALBISETTI, Pe. César. Os Boróros orientais. 

Orariomogodogue do Plana/to Oriental de Mato Grosso. (1942) 
8 Outras f ontes: 
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(a) HENRY, Jules. The linguistic expression of emotion. American Anthro-
pologist, Nova Scotia, 38. (2): 250-256, 1936. . 

(b) BALDLIS, Herbert. O culto dos mortos entre os Kaingang de Palmas e A 
posicao social da mulher entre os Boróros Orientais. In: -. Ensaios de et
nologia brasileira. ( 1937) 

(c) STEINEN, Karl von den. Entre os aborígenes do Brasil Central. cap. 16 e 
17 do estudo "Os Boróros", publicado na Revista do A rquivo Municipal de 
S . Paulo, v. 55 e 56~ eni 1939. . 

(d) CRUZ, Manoel. O exorcismo da caca, do peixe e das frutas entre os Bo
róros. Revista do A rquivo Municipal de Siio Paulo. S. Paulo, 89: 153-56, 
1943. 

Novas dificuldades foram encontradas e se evidenciarao no de-
1 Correr da leitura desse trabalho. AlgU_mas sao as que constantemen
te ocorrem em trabalhos desta natlireza, isto é, estudos baseados 
em material colhido . por outrem. O que é observado é, evidente
mente, o que o observador considera relevante e que ele torna obje
to. de investigacao. Além disso, a observa~ao é apresentada segundo 
a 1n_terpretacao do autor e segundo as interrelacoes que ele estabele
ce entre os vários fatos. Desta forma, em última análise, os dados 
coligidos refletem a personalidade de quem os colheu, seu "bias': 
cultural, suas necessidades pessoais e subjetivas, quando, na melhor 
das hipóteses, nao sao postos a servico da demonstrac;ao de urna 
teoría. 

A obra de Colbacchini e Albisetti é fonte riquíssima de infor:.. 
macqes e a parte de demonstracao de certas asserc;oes, muitas vezes 
tend~nciosas, pode ser afastada com relativa facilidade. Contudo, a 
principal dificuldade é devida menos a estas distorc;oes do que .as 
omissoes cau~adas pelo "bias" cultural dos observadores e pela far
ta de conhec1mento sobre "onde" encontrar dados relevantes (do 
po~to ~~ v~sta de nosso estll:do, é claro). Sém dúvida, há questoes 
ma1s. d1f1ce1s ,d~ serem pesquisadas que outras. Por exemplo, muito 
da vida ~soter.ica deve se passar no interior do Baimannagueggeu 
(casa cenmon1al dos horilens bororo) e conservar-se em segredo ." 
Alguma coisa daquilo que aí ocorre e que a lradic;ao conserva reli
giosamente vedado aos olhos dos nao iniciados e. das mulheres 

. ' 
qu~ndo passou para os o u vi dos dos pesquisado res f oi depois de 
mu1to custo e sob promessa de que n~o seda revelada adiante. To
das as obras que tomamos para consulta demonstram que há aspec
tos da vida tribal menos acessíveis e falam do terror supersticioso 
em que se achava o informante deles, atribuindo qualquer fato me
nos costumeiro que ocorresse, mesmo na natureza, a ter ele "falado 
demais". . . 

(e) CRUZ, Manuel. O cemitério dos Boróros. Revista do Arquivo Mumdpai 
de Sao Paulo. S. Paulo, 98: 1944. 

(1) SOUZA, Dr. Maciel de. Boróros. Acta Cibas . Rio de Janeiro, 12 (19): 
338-51 , dez. 1941. · 

(g) PAULA. Dr. José Maria de. Memória sobre os Botocudos do Paraná e 
Santa Catarina. In: XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE AME
RICANISTAS, Rio de Janeiro, 1922. Anais ... Rio de Janeiro, 1924. p. 
118-137. 
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· Além desta dificuldade, a coleta desses informes apresenta ou-
" tra: muitas das crenc;as desses povos se expressaní antes em com

portan1ento socialmente controlado, do que em doutrina conscien
te. Sabem como agir, beni mais do que expor a forma por que 
agen1: experimentam sentimentos muito mais que idéias em face de 
certas situacoes; e evidentemente, a func;ao de seus usos, crenc;as e 
cerimoniais nao se patenteia a primeira vista, nem mesmo ao etnó
logo 4

• E como. certas crencas e idéias sao mais facilmente verificá
veis em determinadas situac;oes, sendo-nos difícil ir além e descobri-

. las em setores ou situacoes onde a evidencia de sua presenca é me
nos clara, ficamos com a nítida impressao de que nao dispomos de to-· 
dos os elos de urna cadeia e de que se dispuséssemos, aquilo que nos 
parece contraditório, bizarro ou estranho assumiria propoq;oes tao 
naturais aos nossos olhos, quanto o assume para os nativos que vi-
vem no interior desta cultura. · 

Evidentemente, estas dificuldades sao lugar-comum na prática 
de qualquer pesquisador para que as tornemos privativas da obra 
dos dois missionários. Estamos, porém, nos referindo a que, por es
tas e outras limitac;oes, a obra sobre os Boro.ro Orientais apresenta 
nao poucos breques ao an_damento da reflexao desejosa de ir além e 
indagar sobre a verdadeira explicac;ao e ligac;ao de certas situac;oes e 
estados de espírito desses índios. A forma retalhada e (racionada 
por que os dados sao apresentados nos leva a tentac;ao de "jogar'' 
com eles, na procura de urna cqerencia que os ligue, mas sempre na 
crítica desconfianoa de estabelecer relac;oes f oreadas, cuja evidencia 
tenha escapadq aqueles missionários. Mesmo assim optamos pelo 
jogo, urna vez que, de outro lado, o nexo de urna cultura nao é, de 
maneira alguma,. coisa que se depreenda da simples observac;ao, 
mas de um trabalho de reflexao, análise e abstracao. 

Salienta Evans-Pritchard: HNao raro deparamos com contra
dic;oes evidentes no pensamento desses povos. Na vida real, estes 
pedac;os de conhecimento nao formam parte de um conceito indi
visível, de maneira que quando· um indio pense em um certo porme
nor deva, necessariamente, pensar em todos os outros e na coeren
cia que os liga. Eles sa<? func;oes de diferentes situac;oes e portanto, 
descoordenados. Des ta forma, as contribuicoes tao evidentes para 

9 V. K L U CK H OH N, C1yde. Covert culture and administra ti ve problems. Ameri~ 
can Anthropologist. Nova Scotia, 45 (2): 213-227, 1943. 
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nós nao choca o nativo. Se ele se torna consciente de urna delas, é 
de urna em particular e que pode ser facilmente explicada em ter
mos de sua própria lógica ou de suas crencas" 9

•. lsto tudo nao im
porta, urna vez que num trabalho qualquer, está-se interessado nao 
em descobrir urna determinada lógica, ou urna determinada forma 
d~ coerencia, mas as <litadas pela própria realidade em que se está 
operando. Num trabalho, porém, da natureza do nosso, quanta 
coisa pode escapar quando tentamos estabelecer os elos de urna ca
deia de causa~oes, simplesmente porque a "nossa" lógica nao recia- . 
maque estejam reunidas, embora para o povo em questao formem 
um todo coerente? 

Lamentamos também nao dispor de pormenores sobre o lado 
psicológico dos vários assuntos. ~um trabalho que tem por tema o 
título do nosso, há a necessidade de captar o ubackground'' emo
cional da cultura, tao importante e ativo quanto a própria estrutura 
tr.ibal, e urna das cogitacoes mai~ recentes no campo da Etnologia e 

· Antropologia Social. Infelizmente a maioria de nossas obras ainda 
nao se deu conta dos mais urgentes problemas que estao absorven-

. do o interesse dos estudiosos das culturas primitivas e assim, se res
sentem da falta de detalhes que pontuem, na propria ter·minologia 
nativa e na sua legítima expressao, os estados .de espírito em f acede 
certos acontecimentos. Por exemplo, sabemos que entre os Bororo 
o sonho é de importancia vital quando um casal aguarda um her
deiro, porquanto, se de mau agouro para a tribo, os pais verao o re
cém-nascido sacrificado incontinente em virtude do sonho que tive
ram. o estado de angústia, em que ficam os país, temerosos de assim 
perderem o filho esperado, leva-os a permanecerem acordados, noi
tes a fio, quando o parto se aproxima. O relato permite inferir que . 
nao lhes é indiferente perder ou conservar a crian~a. CÓntudo, nao 
dispomos· de pormenores sobre se estes sonhos sao muito freqüen
tes, se representam ·para todos igualmente a mesma p1ieocupa~ao, 
quais os seus simbolismos e interpretacoes, em que .estado ficam 

· realmente os angu.stiados país. Tampouco se te.m explana~ao coµ
sistente sobre os sonhos·em geral na sociedade bororo e que assim 
permita a €olocac;ao desse exemplo singular num contexto mais am
plo ·e _elucidativo. _(Felizmente, diga-se de passagem, outras obras 

9<1 EV ANS-PRITCHÁ-RD. E. E. Witchcraft, oracles and magic among the Azande. 
( 1937) 
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l · 11 11-.ultadas sobre os Bororo, como a de Karl von den Steinen, por 
1.: x1.:111plo , süo mais expressivas nesse sentido.) 

Se os cstudos nao sao orientados no sentido de perceber, senao 
nos linlites do muito evidente, as ligacoes entre os vários setores da 
cultura, nem. muito menos, as interac;oes entre individuos e institui
coes, só de forma muito esquemática se poderao ilustrar as ramifi
cacóes psíquicas profundas de urna instituicao sobre o aparelha
menlo mental do individuo, problema um tanto remoto em relacao 
as preocupacoes de grande número de nosssas obras. 

Se, por outro lado, no voltamos para obras do tipo da de Jules 
Henry, deparamos com dificuldades de outra ordem. Na coleta e 
elaboracao do material, este autor (cujo livro é prefaciado por Ruth 
Benedict) está preocupado em depreender o .. ethos" ) (l da cultura 
kaingang. Obra de orientacao segura, foge as críticas há pouco feí
tas, mas impede qualquer cogitacao sobre aspectos que nao tenham 
particularmente preocupado o autor no seu .. approach". É verdade 
que o livro pretende documentar e analisar todos os aspectos da 
vida kaingang. E mais: sua orientacao legítima e segura . . Mas nao 
impede o dilema: nao serem as questóes que nos ocorrem realmente 
relevantes nesta cultura, ou de nao o serem para a abordagem parti
cular que este autor se propós. A nossa dúvida nao acarreta ne
nhum espanto de que a sociedade kaingang seja realmente como foi 
descrita. Mas nossa inter_rogacao foi alimentada, nao somente pela 
impressao primeira que a leitura da obra de Henry dá, de que este 
povo nao faz outra coisa senao viver obcecado e em fuga das amea- · 
~as que o cercam, como também por urna advertencia que o autor 
faz as páginas 125 da mesma: falando sobre como geralmente seco
lhe material folclórico, diz Henry que "muitas colecóes de contos 
de "folk" nao sao tanto os con tos que o "folk '.' con ta, mas os con
tos que o investigador deseja ouvir". E ele se manifesta contra urna 
sele~ao haseada no interesse do pesquisador, porquanto "a literatu
ra de un1 povo é. nao apenas urna parte separada do todo, mas o 
conjunto de seus contos". Contudo, na mesma página , ele diL: 
"Mas a estrutura psíquica dos Ka.ingang é expressa constante e cla
ramente em urna ordem completamente diferente de contos. É na 
história de vendetas e assassinatos que os Kaingang revelam a dire-

' 

10 :\ pa hl\ ra " ethos" é a4ui empn:gada nao somc.:ntc.: para dc.:s1gnar o ..:onJun lo de.: 
lr:11,;o-. pélu-. 4ua i:o. urn grupo é individualiLado . ..:orno o c.:spinto caracterí~tko ou 
o tonos de ~ntimento 4uc.: prc.:valc.:..:c.: no sc.:io de um povo c.: u d ifc.:rc.:n..:1a . Cf SL ''f . 
NtR. ~·. ü . Fv/kwuys (1906) . p. 70 c.: sc.:gumtc.:s . 
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roo do111inante de sua vida .. (0 grifo é nosso). E sao estas histórias 
que ele apresenta ... 

A~m sendo, urna das falhas de que se ressente nosso trabalho. 
pelo menos no que. se refere aos Kaingang, está na pobreza de 
bibliografía a eles referente. Aliás o próprio Jules Henry nao foi 
mais feliz ao apontar obras sobre os Kaingang ora localizados em 
Duque d~ Caxias. Lamento apenas nao ter podido conseguir o arti
go desse autor intitulado .. Personality of the Kaingang", publicado 
na revista Character and Personality (v. 5, n9 2, 1937), muito emho
ra o assunto venha exposto na obra Jung/e people e no artigo a res
peito da expressao da emo~ao, o que torna a falha mais reparável. 
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OS KAINGANG * 

LOCALIZACÁO E CARACTERES GERAIS DA TRIBO 

Os Kaingang a que estamos nos referindo foram particular
mente estudados por Jules Henry, que permaneceu entre eles de de
zembro de 1932 a janeiro de 1934. No momento deste estudo estes 
indios localizavam-se numa Redu~ao do Servir;o de Prote~ao aos 
Indios em Duque de Caxias, Estado de Santa Catarina. Primitiva~ 
mente lavradores da savana, tornaram-se depois, por pressao de 
inimigos externos. nómades da floresta e atualmente sao pequenos 
sitiantes embora nao tenham perdido o hábito de peregrinar pela 
floresta em bandos a procura de alimentos (mel e frutos silvestres) e 
de despender metade de seu tempo na caca, sua principal atividade. 

Pertencem a família lingüística homónima e dos 300 ou 400 
que foram localizados na Redu~ao em setembro de 1914, restavam, 
no momento da estada do autor no local, apenas 106. Epidemias fo
ram grandemente responsáveis por esta diminui~ao numérica. Estes 
"ferozes e indomáveis Botocudos", como foram muitas vezes cha
mados. se tiveram a sua cultura modificada pela. localiza~ao no alu
d.ido posto - adotaram armas de fogo, vestimentas, estilo de casas 
dos habitantes pobres da regiao, modificaram e simplificaram m.ui-

• V. o anexo. ao final desse trabalho. 
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tos de seus cerimoniais e costumes - conservaram, porém, muítos 
de seus vclhos 111odos de vida e as suas atitudes fundamentais per
manecer~1111 as mesrnas. Alé1n disto. a memória de tempos idos con-

-servou-se nítida. perrnitindo ao autor colher muito material sobre 
aspectos de vida social hoje desaparecidos. 

Como diz Jules Henry, se um .povo se aj ustasse sistematlca
mente ao seu ambiente, os Kaingang deveriam ser nao sornen te há
beis cacadores, como deveriam possuir técnicas desenvolvidas de 
construcao de jangadas ou canoas, e de pescaria, o que lhes falta 
absolutamente. Este é apenas um indició do modo de viver deste 
povo. "A medida que cresce a nossa familiaridade com ele, mais se 
evidencia a sua feicao de imprevidencia, n urna absoluta ausencia de 
preocupacao por qualquer espécie de facilita.cae de vida ou de con
forto" . Nao faz nenhuma conservacao de alimentos para épocas de 
escassez. nao dispoe de meios para atravessar os rios que constante
mente transbordam coma chuva e a única defesa na época de inver
no inclemente, consiste em amontoarem-se uns de encentro aos ou
tros ao redor do fogo. 

Passando para o lado de sua organizacao .. nao material", veri
fica-~e que em qualquer setor para o qual se dirija a atencao, nao se 
depara com padroes de comportamento que excluam urna espécie 
de relacoes enquanto permitam outras: haja visto o seu regime ma
trimonial em que nenhuma linha orientadora separa os "casá
veis" entre si, dos "nao casáveis", encontrando-se até casos de casa
mento sogra-genro. Sumarizando este estado de coisas, diz Jules 
Henry que os Kaitigang "nao tem o sentido da forma social". Pelo 
menos o da "bo_a forma" como diriam os gestaltistas. 

.. Toda a vida deste povo cacador e nómade tem se resumido 
em colocar a sua f otea, inteligencia e persistencia contra a floresta, 
contra os antigos inimigos Kangdjá, contra os temidos quao odia
dos brasileiros e contra os inimigos do interior da própria tribo" 11 , 

11 Para urna descri~ao da forma por que estes indios foram massacrados, veja-se o 
trabalho do Dr. José Mar_ia de Paul~, já citado. Ref~re-se o mesmo ao regime das 
"batidas" visando ao exterminio co"mpleto destes índios. Desde 1836 assínalam
se as persegui~oes. Díz o Presidente da Provincia Dr. Joao Coutinho, em sua "fa. 
la .. do ano 1856 que a única medida eficaz para proteger os colonos da regiao dos 
ataques indígenas, seria a de obrigar estes "assassínos e· fÍlhos de bárbar.os" dei
xarem a íloresta localizando-os em lugares dos quais nao pudessem fugir . E, 
como fruto deste regime de "batidas" diz o autor acima (Op. cit. p. 118/ 9) que 
.. em seu regresso, exibiam nos centros populosos mulheres e muitas crian~as de 
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fracionada em "famílias grandes" competidora~.ou melhor. abcr
tamente hostis. Nunca lhes ocorreu a possibilidade de se reunirem 
para contraporem as forcas ameacadoras de fora, a resistencia de 
urna unidade tribal sólida. Nem mesmo se pode pressupor esta uni
dade numa sociedade que, "incapaz de sustar as forcas internas que 
·a estavam corrompendo (antes da ida para a Reducaó)e nao tendo 
canais culturalmente prescritos para lidar con1 etas. cstava con1c-
tendo um verdadeiro suicidio social". Esta é a pintura trágica de. 
um empobrecimento cultural (que os vestígios apontam como mais 
rica em tempos passados) e de um exterminio de homens, ocasiona
dos, no interior da própria tribo, pelas intermináveis vendetas entre 
as familias-grandes. Contudo, como urna arma de dois gumes, se a 
f amília-grande, autoconsciente, é empecilho na forma<;ao de urna 
unidade mais ampla, ela constitui, entretanto, o último baluarte de 
estabilidade social deste povo. E, no interior dela, a amizade e iden
tificacao que une os "companheiros de car;a", nada tem de negli
genciável como fon;a de coesao social. 

1 - IDEIAS SOBRE MOLESTIA E MORTE 

AS CAUSAS DA MOLÉSTIA 1 ~: 

suas pobres vítimas. como troféu heróico e prova incontestável de qi.;e a chacina 
de um acampa mento de indios havia sido complettt". 

Criou-se em Florianópolis a "Liga Patriótica" como tito exclusivo~ resol
ver a questiio indígena, pacificando os "Botocudos" do Estado. Nao deu resulta
dos. como nao o deram também as tentativas de catequese feitas de l 86t'l a 1885. 
Em nova fase entrou o problema 'com a criaciio do "Servico Federal de Prote¡;ao 
aos Indios" que finalmente. a 22 de setembro de 1914, conseguiu o primeiro con~ 
tato pacífico com os "ferozes e indomáveis "Botocudos" . Foi numa das Red4-
coes deste Servi¡;o que Jules Henry fez se~ estudo. O do Dr. José Maria de Paula 
lambém se rdere a eles. mas numa época anterior a localita¡;iio na Redu¡;ao. 
Donde o seu valor como fonte de compara¡;ao. 

Na página 127 da aludida lWemória este autor faz referendas a institui¡;ao da 
"vendetta": "Em caso de desavenc<ís entre eles. nao há juiz; procuram os conten
dores decidir a questao entre si. primciro. por palavras. depois. em duelo . 1'o 
caso de ser morto um deles em urna dessas rixas. os parentes ma1s pró\1mo~ do 
vencido procuram. quase sempre, tirar urna desforra. E de urna -tndeua desta~ 
muitas vezes se originou a subdivisao da tribo em grupos que mutuamente ~e 
hostilizavam, havendo vcrdadciras chacinas entre cslcs, 1.1ue muitas vezes foram 
numerosos. sendo inteiramenle exterminados. Daí. a principal ~ausa da d111ma
cao dcsta tribo·. que foi bem considcrável. contando avuhado número Je guer
reiros" . 

12 f.. comum 4ue se tenham estabele~ido com ma1s dareza a!I causas da mvrtc: dv 
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Os Kaingang admitem que o individuo caia doente por "cau-
sas· · divers<.1s: · · 

1 - A perda ten1porária da ahna: Um ser sobrenatural qualquer 
que eles de um modo geral designam por .. nggYyúdn". pode tomá-la 
e man te-la aprisionada.Conforme o ser sobrenatural que realizo u o 
furto. variam as possibilidades de recuperac;ao. bem como a nature
za do sofrimento impingido ao indivídu~. Assim. ternos os seguin
tes casos: 

a) um kupleng (isto· é, espirito de um morto) deseja fazer mal 
<.10 individuo. Furta-Jhe a alma para impingir sofrimento ao corpo. 
Neste caso. o k upleng em questao está tomado do desejo de vingan
<;a e é considerado pertencer a ~m grupo inimigo (possivelmente, 
até da própria tribo. mas de outra familia-grande). 

b) um kupleng deseja o individuo para companhia no mundo 
dos mortos. Furta-lhe a alma justamente por motivo contrário ao 
do caso anterior: por amor, saudade, remorso de te-lo deixado de
samparado na terra. nostalgia do mundo dos vivos, etc. Este ku
pleng é considerado pertencer ao grupo de amigos: pai, esposo, 
etc ... '· 

Para co~seguir o furto da alma, estes espíritos tentam-no por 
dois modos: ( 1) seduc;ao sexual (e nos casos de haver doenc;a, mas 
nao morte. acreditam que tenha havido apenas aproximac;ao neste 
sentido. mas nao consumac;ao do ato sexual); (2) por promessas de 
urna .. boa terra .. com fartura de víveres e facilidade de vida. 

que as causas da moléstia. Queremos com isso dizer que o chocante fenómeno da 
morte motiva geralmente urna volta da atenc;ao m~!to maior e mais geral para o 
caso do que. pelo menos, a ocorrencia de moléstias nao graves. Assim ,_ a menos 
que se tenham intencionalmente colhido informes a respeito. é difícil assegurar 
que " todas .. as moléstias tem urna explicac;ao na cultura . Insistimos em que prin
cipa lmente as doenc;as "menores", as simples indisposic;oes físicas, devem ter fi
cado. cm grande parte, scm explanac;ao. Este fato dcve ser levado em con ta quan
do se aoorda o assunto de que tratamos. Do contrário , seria querer forc;ar demais 
o pensamento dos " povos primitivos". atribuindo-sc-lhes urna manía explicativa 
pelos meno res fa tos que se passem ao seu redor e no seu próprio organ ismo. Des
ta forma . as obras que tratam do assunto. salientam principalmente aqueles ca
sos que motivaram maior atenc;ao e aguc;aram mais a imaginac;ao do povo em 
questiio . 

1 ~ A explana~ao desta maneira de veré clara··nesta passagem: "Um individuo tem 
pena de seus filhos e assim se vai com eles (isto é. leva-os) quando morre. Alguém 
ama os próprios filhos e morree leva consigo os próprios filhos e alguém (isto é. 
o filho). morre. Ver HENRY. Jules. Jungle people. p. 67. 
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c) Um espirito do mundo natural (espirito das chuvas, dos ven
tos, de animais, etc.) pode também subtrair a alma; neste caso,ª. se
du~ao se faz pela oferta de urna "boa terra" , como no caso antenor. 

d) De urna forma menos precisa, admitem que "qualquer 
ngg·iyúdn" possa realizar estas mesmas proezas. 

Desse modo a subtra~ao da alma toma as vezes forma bem de
finida· eni outras, feic;ao vaga e genérica. ' . 

2 - A taques por monstros sobrenaturais: Encont~amos ~q~1 ou-
tra forma de explica~ao da moléstia em que Yungg1 ou Pa1n 1ntro
duzem, sob a forma de projéteis (theyes), no corpo da vítima, obje-
tos vermiformes, pedras, etc. · 

3 - Vinganca por um espírito do mundo natural: Esta vingan~a 
tem por ca.usa o fato de um indio que teve a visao de um <lestes se
res, relatá-lo aos outros 14

• 

AS CAUSAS DA MORTE: Admitem a seguinte: 

1 - Perda definitiva da alma por ac;ao de: 
a) U m k upleng do próprio grupo: realizac;ao completa do ato 

sexual. Quando isso se dá, o individuo nao queima facilmente na 
pira mortuária e é um mau presságio para os seus paren tes 15

• 

b) Um kupleng inimigo: toma a alma e a devora. Com.o a alma 
f oi devorada, nao há possibilidade de restaurá-la . 

c) Um monstro sobrenatural que devora a. alma. 

14 Elucidativo disto é o segunte relato: O espírito da Cobra disse a Kemblén: "Ve
nha e veja a minha casa". Ele foi e viu o grande número de filhotes que a Cobra 
tinha . Eles eram parecidos comas crfam;as humanas: "Meus filhos estao aquí", 
disse a Cobra, "tome um deles". ·Mas Kemblén esta va assustado e nada respon
deu: "Nao fale que me viu", advertiu a Cobra . Mas Kemblén falou a respeito 
desta experiencia e a Cobra, tornando-se raivosa, picou-o. E foi assim que ele 
perdeu a miio. "Se nao tivesse falado, a Cobra nao o teria mordido" . Deve-se no
tar que os espirilos toleram que o indivíduo se recuse a visitá-los e mesmo que se 
re1.: usem a adotar-lhes os filhos , mas nunca que falem de sua visao. . · · 

15 ü ois cxcmplos de morte infalível em conseqüéncia da consumac;ao do ato sexual 
tom seres sohrenaturais: Patklé teve intercurso com u'a m ulher ngg'iyúdn e mor
rcu em conseqüencia. Kulá também morreu por esta razao. toda corroída por 
dentro e ex plodiu na p ira mortuária. Nesses casos. o morto se torna vai (mau 
presságio) para seus parentes. No que diz respeito a mulher, o fato é particular
mente interessante. porque, pelos sintomas apresentados por Henry quando esta 
fo rma de explicacao ocorre, parece tratar-se d~ tumores .malignos ou perturba-
1,:i'>c~ gcn1 tai~ g r:nc~ . Tacnw~ 1)portunidade d1.: ver 4ue entre o~ Bororn tamhém. 
l b ma lc~ da 1111.:nopausa ~¿¡o a t ribuído~ a in ter1.:ur~o M:\ual 1.:0111 nia u~ l'.~p í ri to~ 

l hope ). 
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CONSIDERACÓES A RESPEITO DAS CAUSAS 

DA MOLÉSTIA E DA MORTE 

l - A causa da moléstia e da morte é sempre buscada na atua
cao do sobrenatural. Mesmo no caso da cobra, relatado no roda
pé 14, tratava-se do "espirito da cobra". A passagem do espirito 
para a forma de urna cobra real (se nao se tratasse de um espirito, 
os acontecimentos relatados nao assumiriam as feicoes que assumi
ram; sem a concretizacao, na·o se trataría de mordida de cobra, mas 
de atuacao de um ser sobrenatural) nao constituí nenhuma dificul
dade para a lógica desses indios. Nao necessitam sequer explicar·o 
fenómeno, como nao os choca que urna cobra tenha filhotes huma
nos. 

2 - Qualquer ser sobrenatural pode causar moléstia e morte. 
Conf undem como causadores, tanto os kupJeng do próprio grupo, 
como os do inimigo. 

3 - As duas crencas encontradas entre indios brasileiros (a do 
furto da alma e a da introducao de projéteis no corpo da vítima) to
mam aqui feicoes bem características e assumem aspectos peculia
res a esses indios. 

4 - A realizacao do ato sexual como explicacao de moléstia e 
morte é particularmente interessante: a) pela fixacao (comum entre 
os Kaingang) ao redor da questao sexo; b) porque na vida terrena é 
urna das formas de se conseguirem Jacos duradouros e dcvotamento 
de alguém. 

5 - Nao se verifica entre eles um único caso em que se explique 
moléstia e morte por acao mágica de um agente humano, feiticeiro, 
por exemplo. 

6 - Que a causa da morte seja urna. agravacao da· causa da 
doenca parece poder-se depreender do f aio de nao serem diversas 
em naturcza, mas em grau, os dois tipos de causas: assim, pelo apri
sionamento provisório da alma, doenca; pelo aprisionamento defi
nitivo, morte. 

AS CAUSAS DE MOLÉSTIA E MORTE E O SOBRENATU
RAL 

U ma vez que, como já vimos, toda moléstia e morte se verifi
l:an1 por atua~ao de agentes sobrenaturais e que. por motivos diver
sos embora, até os espíritos dos ancestrais do grupo podem ser 
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. apontados como causadores das mesmas. consideremos. em primei
ro lugar, estes seres segundo o conceito que deles f azem os indios: 
abordaremos, depois, a relacoes que mantem como mundo dos ho
mens. 

1 - Os seres sobrenaturais sao designados de um modo geral 
por ngg'iyúdn, nome genérico pelo qua) sao chamados tanto os bons 
como os maus. 

Dentre eles se distinguem: 
1 - Os espíritos dos mortos que recebem a designacao especial 

de k upleng: · 
a) sao designados como .. coisas diferentes": 
b) saó acreditados viver no .. mundo dos mortos", mundo con

cebido como d.iverso do terreno, conforme se pode depreender da 
seguinte passagem de urna réplica ·que o filho faz ao espirito do pai 
que o convida para viver naquele mundo: ..... Nao quero ir com vo
ce; voce vive numa terra ruim. Sua alma come lesmas. M inha ·terra 
é boa. M ulheres e ca~a sao abundantes"; 

e) sao .acreditados sofrer todas as vicissitudes e paixoes huma
nas (necessidades sexuais, nostalgia, saudade, remorso) 16

; 

d) acredita-se que a vinganca seja 1,1m sentimento t¡ue continue 
a animá-los na vida post-mortem, mas que este sentimento, nao me
nos perigoso que a saudade, seja canalizado contra os membros de 
outros grupos ou f amílias-grandes; . 

e) a vis·ao ·que deles tem é bastante vaga; a única coisa que afir
mam quando tiveram a visao de um <lestes espíritos, é que tem a 
aparencia de um índio. As vezes, porém, descrevem-nos como f ula
no ou beltrano, um ex-membro do mundo dos vivos. 

2 - Os monstros sobrenaturais: 
a) também sao designados como .. coisas diferentes"; 
b) existe um grande número deles: Yéin, Pain, Kuchágn, 

Yunggí, Vein; · 
e) sao, pelo menos nominalmente, identificados com os ma

leficios sobrenaturais. As vezes, contudo, aparecem como _f azedores 
de boas acoes; 

16 lnteressante é notar, por inúmeros testemunhos, que a morte para o. Kaingang é 
tomada como urna espécie de desercao. Nos encontros com a alma dos mortos. 
na longa réplica que geralmente o vivo faz aos seus convites e seducóes. apare1:e 
sempre urna espécie de ressentimento contra aquele que, pa~ando para o mundo 
dos mortos, abandonou os seus na terra e fe-los sofrer nao só os perigos que sem
pre acompanham estes períodos, como o ~esamparo diante da luta pela vida. 
te da luta pela vida. 
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" 
d) contrariamente ao que se dá com espirito dos mortos, sao 

cria~óes fantásticas. mas muito definidas no espirito do indio. Pin
tam-nos com proporcóes desmedidas, bocas enormes e sempre san
grentas. 

3 - Os espíriros do inundo narural: 
a) animistas, admitem os Kaingang que todos os seres da natu

reza sejam possuidores de um espirito, acreditando, por exemplo, 
que un1a onca e até urna flecha possuam o seu. Residem em todos 
os lugares (árvores, subsolo, rochas, águas, sol, lua, estrelas) e ani
mam os ventos e as tempestades; 

b) os espiritos controlam as espécies .animais e as mantem fe
chadas, soltando-as de tempos a tempos. Desta forma ; quando os 
espiritos se zangam, quer porque se tenha matado em número ex
cessivo os animais da espécie sobo seu controle, quer por outro la
do, porque nao se tenha aproveitado dos que foram lancados na 
circulacao, os animais sao novamente recolhidos e se tornam escas
sos; 

c) podem aparecer aos homens na sua forma natural ou na hu
ma na 17 

• 

(Natural significa .. animal" porquanto nao conheco relatos 
sobre o aparecimento de espirito do vento, chuva, etc., independen
tes da própria chuva ou vento); 

d) sua definicao também é um tanto vaga; geralmente sao des-
critos como assemelhando-:se aos animais que representam. · 

AS RELAC0ES EXISTENTES ENTRE O SOBRENATURAL E 
p HOMEM . AS FORMAS DE CONTATO ENT~E OS DOIS 
MUNDOS. 

Demos acima a descricao por assim dizer "estática" do sobre
natural kaingang. Reservamos para tratar nesta parte do lado "di
namico" do problema, conforme indica o título. 

1 - Espíritos dos mortos: 
Observa-se quanto a eles urna ambivalencia de comportamen

to e como conseqüencia, urna dualidade na forma de relacoes que 
podem manter com <?S vivo~. Assim, admite-se que possam: 

17 Na nota 14, demos um exemplo de urna Cobra sobrenatural com descendentes 
em forma humana. lnúmeras vezes também o indio admite que urna mulher pos
sa adotar o filho de um animal, colocá-lo no ventre e faze-lo nascer com a forma 
de u ma crian~a . (V. adiante a explicac;ao de Karl vo n den Steinen dá ao fato) 
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1 - Indicar urna boa caca (onde se encontra em abundancia); 
proteger os vivos, quando tenha tido em vida relacao com um espi
rito guardiao, apelando como intermediário nos momentos de peri
go <liante de fenómenos controlados por aquele espírito protetor. 
(Note-se, porém, que esta última forma de apelo se nao desapareci
da completamente, é, .contudo, rara numa sociedade em que o trato 
com o morto se reduz, cada vez mais, em faze-lo bater em retirada). 

2 - · Furtar a alma, causando moléstia e morte ao individuo. 
· 3 - Conseq üencias: 

a) Oscilacao entre a inclinacao pelo morto e o desejo de nao 
mais tornar a ve-lo 18 

• Porque: . 
( 1) na concepcao do próprio nativo o morto é .. coisa diferen

te ' ', designacao que usa também qÚando se refere aos inimigos .de 
vendeta. Nesta idéia está implícita a de perigo 19 

; 

(2) como tudo o que sai do ambito estreito da família-grande a 
que o individuo pertence e foge ao seu controle imediato, é ameaca
dor· ' 

{3) a morte considerada pelo próprio nativo, como urna espécie 
de desercao. E, como acontece quando um indivíduo sai de•uma 
famili a e entra em outra, por casamento, por exemplo, perdendo as 
ligacóes que o prendia111 aquela pard adquirir novas, o morto tam
bém representa esta mesma passagem. Há inúmeros testemunhos 
do sentimento bem nítido, em ambos os casos, de que a coesao da 

· famíllia, a sua possibilidade de resistencia a ataques, etc decrescem 
Com os dois tipos de afastamentos. 

b) Protecao dos vivos contra os espiritos dos mortos: 
( 1) Fugirem do lugar em qu~ se deu u'a morte. Conforme ex

pressao do próprio indio . ... Se ficar, cairei doente" : 
(a) porque o espírito do morto recente pode vir buscar alguém 

para companhia; 
(b) porque o espírito que arrebato u o primeiro, pode arrebatar 

outros indios. 

IX Sao co ns tantemente repetidas entre eles frases como esta : .. Desejo ver O!> meus .. 
( referem -se aos mo rtos). Mas o medo da doen<;a e morte é tao grande 4 ue des !>C 

recu:o.am a ve-los mesmo em sonho: ·· ~ao desejo ficar doente: é por 1sso 4ue eu 
nunGJ vejo os meus pan:ntes mortos" . HE N RY . Ju les. Op. c it. p . 6X 

19 O :o. tatu) de um mono é o de urna coisa diferente. D 1ante do convite Je!lte!l e!ipin
tlh. u indio repfü:a indignado: ·· ~ao, nao 4uero ir'. Vocé é agora uma CúlSa J1fe
rcntc"·. Cf. Hl-:SRY. Jules. Op. cit. p . 6!S . 
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(2) Reuniren1-se. o que !hes parece dar urna sensa<;ao de segu
. ran~a e defesa. Depreende-se isto de duas passagens seguintes: urna, 
en1 que a niae cujo filho caíra gravemente enfermo r~ferir-se ao fato 
de que isto nao teria acontecido ··se ela nao tivesse se afastado dele 
para ir a florest a"; a outra, aquela em que, por ocasiao da morte de 
alguén1, sentirem-se os sobreviventes da família-grande na necessi
dade de se amontoarem, abandonando todos os servi<;os, mesmo 
que estejam cornpletan1ente despro.vidos de víveres. 

(3) Executarem os cerimoniais post-mortem (os mais elabora
dos cerimoniais kaingang) visando-se com eles: 

(a) desligar definitivamente o morto da comunidade dos vivos 
que continua a atraí-lo 2

"; • 

(b) separar e manter afastada a pessoa que no momento repre
senta maior perigo (para si própria e para a comunidade toda), isto 
é, o viúvo ou a viúva. 

(4) Ordenarem quando o espirito de um morto tente seduzir: 
.. Yá-se embora!" ou .. Deixe-me e vá-se embora! ",exorcizando-os, 
enfim. 

(5) Aceitarem os conselhos dos mortos quanto aos modos de 
conseguir boa ca<;a, mas impedir aproxima<;ao e nao deixar qu~ o 
ato sexual se consuma. · 

(6) Chamarem o espirito, que está sendo desviado por um ku
pleng, oferecendo-lhe comida (isto é, procurar mante-lo preso ao 
mundo dos vivos com urna oferta muito significativa para o.s Kain
gang). Esta medida é realizada por outrem que nao a própria viti
ma. Admite-se, assim, que o desvío da alma possa ser percebido por 
outra pessoa. . 

4 - Conclusao:·. 

20 Tivemos dúvida se a maneira por que os Kaingang de Duque de Caxias ·tratarn 
seus mortos poderia ser considerada como um culto aos mortos. Peter M urdock 
(Dictionary of Socio/ogy, ed. por Henry Pratt Fairchild, Nova lorque, 1944) dá 
para o culto dos mortos a seguinte defini~ao: "Urna elabora~ao ou extensao do 
culto das almas (ghost), constituindo de práticas e observáncias rituais associadas 
com adorar;ao ou propiciar;ao dos espíritos de ancestrais fa/ec_idos". E quanto ao 
termo propicia~ao diz significar nao somente o se por cm estado de recebei:.favo-
res, como o de afastar perigos (O grifo é nosso). · 

A. Van Gennep ( L 'état actuel du prob/eme totémique. París, t<no. p. 110) diz 
sobre· a palavra culto: "Um culto nao implica para nós es~ali.1eMe cm atos de· 
adoraciio, de subordinacao, de rogo, de propiciacao, mas e. propriament~ falan
do, todo conjunto de atos sistematizados destinados a manter v contato enúe o mun
do sagrado e o f!1Undo profano. Pelos atos negativos ou interdicoes impede-se urna 
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a) Na forma de conceber a vida post-mortem há urna concilia
<;ao da visao que tem do, morto com a maneira por que encaramo 
vivo: o inimigo é sempre o inimigo e dele só se pode esperar malefi
cios e vingan<;as; o amigo, por sua vez, jamais se desliga de suas re
la<;oes de amizade. Mas pelo fato de, por motivos de ordem diversa 
embora, poderem ambos causar doen<;a e morte. e pelo fato de nao 
fazerem ambos parte de círculo íntimo, os faz confundir numa mes
ma categoria, - a de .. coisas diferentes" - o que significa perigosas; 

b) diante dos perigos provenientes dos espíritos dos mortos. 
podem observar-se duas emo<;oes bem definidas, mas inseparáveis -
medo e ódio - seguidas de duas atitudes - 1 uta a berta e fuga. Estas 
emo<;ües e atitudes sao coerentes coma maneira por que o índio en
cara as suas próprias rela<;oes com estes seres: estes temem-no como 
ele os teme 21 

• 

ruptura absoluta entre os dois domínios: e pelas cerimónias sistemáticas o la1;0 e 
refor~ado periodicamente." · 

As duas concepcoes nao coincidem, pois, no que toca a essenciá de urna defi
niciio. Herbert Baldus (Op. cit. p.29-67), capítulo intitulado "O culto dos mortos 
eritre os Kaingang de P3¡1rrías", toma a expressao no sentido de Van Gennep. E 
concluí na página 52: "O culto dos rnortos significa aqui, por conseguinte, a ex-
pulsao dos mortos" . • 

Deve-se, portanto, observar que conforme o uso que fizermos da expressao. 
os Kaingang de Duque de Caxias terao ou nao este culto. Torna.ndo-se-a como 
esses dois últimos autores a empregam, verificamos que há urna grande coinci
dencia entre a maneira por que os Kaingang de Palmas e os de Duque de Caxias 
"mantem o contato entre o mundo sagrado e o profano": ambas as tribos exor
cizam os seus mortos, expulsando de suas filas, junl,amente com o morto, a rnolés
tia e a morte. E há urna grande coincidencia sobre a forma por que concebem as 
ameacas dele provenientes.(¡;: este um dos tra~os que aproxima os Xokre (de Du
que de Caxias) de outros Kaingang. Ver ·anexo.) 

21 Caracterizando a maneira de ser dos Kaingang diz Jules Henry. op. cit.: .. Povo 
muito prático e agressivo e nao dado ao uso de feiti~os" - p. 22. "Nunca desen
volveram técnicas de feiticaria" - p . 86. 

lJm exemplo interessante e bem ilustrativo desta forma de reacao violent~ e 
direta em rela~ao a ameaca , é-nos apresentado na p. 67 (Jules Henry - Op. c1t) 
Em 1918 quando a primeira onda de gripe atacou os Kaingang, matando-os em 
tal quantidade que seus corpos permaneceram ao relento até que foram devora
dos pelos caes, Tempestade deu margem ao seu ódio e m~do. golpea~d~ o ar e as 
árvores com u'a maca. E repetía: "Se eu a vir, matá-la-e1.. . Os Bras1le1ros mata
ram meus parentes; para vingá-los eu os destruo sempre que os ~ejo! 9uando eu 
os vejo, os mato e vou fazer a mesma coisa com voce - quando v1r voce. vou ma
tá-la." 
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11 - Monstros sobrenaturais: 
Neste setor as rela~oes sao mais claramente definidas, pois, 

como já vimos, pelo menos nominalmente estes seres .sao ident~fica~ 
dos com os maleficios sobrenaturais. Contudo, a1nda aqu1, ha 
exemplos de situa~oes em que atuaram como benfeitores. 

l - Conclusao: 
a) nao há meios reconhecidos para travar relai;;oes amigáveis 

com eles e usufruir de seus beneficios; 
b) contra as suas sedu~oes de ordem sexual, a técnica da defesa 

é a mesma que já apontamos para o caso anterior; 
c) a única rela<;ao apontada como benéfica quanto a eles, con

siste em que, somente um médico-feiticeiro que teve a visao de Pain; 
tem a possibilidade de livrar do mal o doente, em cu jo corpo f oram 
introduzidos projéteis (theyes) por estes monstros. 

111 - Espíritos do mundo natural: 
Depreende-se, em se considerando as relacoes estabelecidas en

tre os homens e estes seres que controlam ou animam os fenómenos 
naturais e as espécies animais, urna sensacao maior de seguranca 
por parte do indio. Há também maior oportunidade para agir no 
exercício do controle, de que eles passam a participar em virtude da 
liga~ao que venham a estabelecer com estes mesmos espíritos: 

l - estes podem conferir ao homem poderes sobrenaturais: de · 
curar, de permanecer imune as moléstias, de arrestar sem perigo as 
tempestades e a correnteza dos rios, etc; 

2 - poderes ou beneficios temporários também sao concedidos 
por seu intermédio: indicacao de lugar de boa caca, de abundancia 
de mel, . etc; 

3 - vantagens permanentes podem ser também conseguidas 
<lestes espíritos urna vez que se mantenham com eles relacoes afeti
vas duradouras: 

a) adotando seus filhos: urna índia, por exemplo, tomou o filho 
da abelha, colocou-o no ventre, deu-o a luz sob a forma humana e 
desde en tao foi-lhe fácil conseguir sempre ·mel em abundancia; 
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Este exemplo é bastante significativo; a) demonstra bem a reaciio de medo e 
ódio que os Kaingang expressam quando a morte ocorre; b) demonstra bem a co
locaciio do sobrenatural na categoría dos inimigos terrenos; c) identifica a situa
cao criada pela morte com a tradicao de vendeta; d) mostra a tr_ansf erencia~ para 
lidar com o sobrenatural, da situacao de Juta aberta entre os vivos; os pengos e 
ameacas sao mútuos para os contendores. 

b) estabelecendo com um <lestes espirites a rela~ao de continua 
convivencia (como a existente, na vida quotidiana, entre os .. com-
panheiros de ca~a") e assistencia 22

• . . 

Esta rela<;ao perdura mesmo depois da morte e neste sentido, o 
homem que durante a vida teve a prote~ao de um espirito, pode 
apelar, depois de morto, pelo seu auxílio quando os companheiros 
de· tribo necessitarem. (Pertence a esta classe a re/a(oo do médico
feiticeiro com os espíritos, de que trataremos depois). 

4 - no setor dos fenómenos controlados por) estes espíritos en
contramos formas de mag·ia algumas vezes puramente imitativa, 
outras, coh1 base animista: 

a) por oc'!siao das tempestades, a atitude agressiva dos ~~in
gang se revela semelhante a por que mandam embora os esp1nt~s 
dos mortos: "Tempestade, vá-se embora! Estou com medo de voce; 
portanto, vá-se embora!"; 

b) de um modo muí característicamente seu, os indios procu
ram controlar os elementos estimulando neles os bríos, salientando 
valores que sao importantes aos mortais ou procurando humilhá
los por faltas cometidas: 

( 1) o so'l e a lua sao particularmente sensíveis as influencias 
emocionais e assim, por ocasiao dos eclipses, animam estes dois as
tros com palavras de estímulo: "Mostre-nos sua grande cabeca! 
Nao morra! Seja corajoso!" (ou corajosa!); 

(2) na tempestade usam a fórmula~ HTempestade, vá para onde 
vocé teve intercurso com Chulúin" e a esta referencia ao seu amor 
tradicional, ela se torna envergonhada e se vai; 

e) a magia imitativa é mais desenvolvida no controle do tempo, 
mas mesmo aqui as técnicas sao raramente livres de ani.mismo. As 
duas primeiras sao animi~as, a segunda, imitativa: 

( 1) por ocasiao das tempestades usam queimar o pelo da on~a 
com a finalidade de estancar o vento~ admitindo que isto se de por
que' ••ete sente o cheiro"; 

(2) quando os rios transbordam, o indio enche de cin.zas um 
cesto e o mergulha na água: .. A água sente o cheiro e ba1xa"; 

_ (3) quando chove e os ríos transbordam, os índios fervem a á
gua da chuva até que se evapo_re para que as águas do río descaro~ 

d) urna forma de contato mais direto com os espíritos dos an1-
mais cacados (os principais sao a anta, o veado e o porco-do-mato) 

22 Base de qualquer relacao: Dar e receber; temer e ser temido: fugir e causar fuga .... 
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permite o estabelecimentQ de contatos pessoais. e as fó nnu/as dirigi
das aos referidos espíritos asseguram sucesso na caca . A conversa 
com eles é sempre o característico das práticas de caca. variando 
embora os outros atos que possam ser incluidos netas. Nas práticas 
de caca observam-se: 

( J) fórmulas dirigidas aos espíritos dos anima is: visam sensibi
lizá-los (feicao característica destes indios quando procuram apro
ximacao) fazendo com que se cheguem e facilitem a cacada. Assim, 
pedem desculpas por cacá-Jos; rogam as abelhas que produzam 
mel. etc: 

(2) os caes sao tratados de maneira animista, com infusao da 
planta da anta, para assegurar bom sucesso na caca: ,também esta 
prática é acompanhada de fórmulas; 

(3) submetem a práticas mágicas as flechas com a mesma fina
lidade: 

( 4) há técnicas de magia imitativa em relacao ao cacador para 
aumentar sua habilidade (comer, principalmente pássaros, de for
ma ritualística) B ; 

5 - Mas este setor do sobrenatural nao é isento de perigos: 
a) há-os quando se visita a .. terra destes espíritos" , a presenta

da para a seducao dos mortais como urna terra de fartura . A alma 
pode ficar detida; 

b) no controle das espécies, estes espíritos as mantem enclausu
radas, pondo-as, contudo, cm circulacao de tempos a tempos. A re
cusa em tomá-las quando devem ser tomadas, acarreta a ira dos 
espíritos e traz, como consequencia, vinganca por parte deles 
(doenca e morte). 

6 - Conclusao: 
a) as relacoes estabelecidas com estes espíritos sao mais preci

sas na mente dos indios, resultando dai urna possibílidade maior de 
se porem cm contato com eles e obter vantagens (razao da proximi
dade, talvez); 

b) é interessente verificar que este povo .. prátjco e agressivo, 
nao dado ao uso de feiticos" tenha desenvolvido cm relacao ao 
mundo controlado por estes espíritos técnicas de magia que lhes fal
tam completamente cm outros setores, e, particularmente, as técnicas 

. de caca, seu principal meio de subsistencia; 

2~ Para melhores esdarecimentos ver HENRY. Jules. Op. cit. p . 84-87 e 94. 
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c) analisando os pedidos ou comandos que presidem ao con
trole dos elementos ou dos animais, verifica-se que estas fórmulas 
sao f undamentais nao na fé do poder mágico das palavras, mas 
numa maneira de ser caractertstica deste povo: "acreditam profun
damente que as coisas sao sempre feítas quando pedidas" . (Por 
exemplo, quando se lhes pede que co~pare~am as " festas"' eles nao 
se recusam a ir, mesmo sabendo que elas terao por fim urna verda
deira chacina mútua); 

d) examinando os modos por que os Kaingang mantem os Ja
cos que os prendem a estes benfeitores sobrenaturais, "mais urna 
vez descobrimos que eles duplicam, em grande número de detalhes, 
o complexo de relacoes e sentimentos através dos quais a seguran~a 
.é mantida em sua própria sociedade"; 

e) mais urna vez se evidencia a dicotomia kaingang sobre ama
neira de encarar as coisas. Outros povos talvez tenham mais nitidez 
na separacao dos bons dos maus seres; esses indios, porém, pos
suem inúmeras saídas para confundir, pelo menos em certas oca
sioes, o maleficio como beneficio. Nunca a sénsa~ao de seguranca é 
completa. 

Um exemplo de a.tividade a caminho da seculariza~ao: a cara 

Chamamos a atencao para os seguintés pormenores presos• a 
caca entre os Kaingang. Se bem que possa parecer que nos estamos 
afastando demais do assunto desta tese, eles tem importancia por
que, em primeiro lugar, a caca é o principal meio de subsistencia en
tre esses índios, como o é entre os Bororo, de sorte que é útil frisar 
alguns aspectos para termos de comparacao; em segundo lugar, 
porque estas peculiaridades relativas a caca elucidam sobre certo 
tipo de relacao entre o homem e o sobrenatural e entre os homens 
entre si. Lembremos alguns pontos relativos a caca: 

1 - embora os Kaingang evitem o contato com os espíritos 
ameacadores dos mortos, admitem a vantagem de urna visao deles 
quando se trata da predicao de lugares de caca abundante; 

11 - apesar de nao terem o culto dos mortos 2
• • esporadicamen

te apelam a eles como intermediários com os espíritos do mundo 
natural que presidem a distribuicao dos animais na terra; 

* isto é. relacionados. Com efeito. em mais de urna passagem do presente vol u me. o 
port. pre11dt'r-.\·e. cm raziio de sua semelhanca formal com o it. prendere. é empre-
gado ncssa acep<;ao. ( N. do reviso r). . • . 

24 V. o anexo. Ver " Ritos fúnebres .. sobre a prática de purificacao dos alimentos. 
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111 - urna das principais razoes por que se consultam os orácu
' los é para o conhecimento dos lugares de caca abundante; 

1 V - a relacao que os homens procuram ma n ter com os espíri
tos dos animais cacados faz-se diretamente por ocasiao da caca , isto 
é, sem o intermediário dos espíritos dos morto.s ou outros quais
quer; 

V ·- nenhuma forma de oferta é feíta aos espíritos após a caca; 
VI - a distribuicao dos alimentos na comunidade é feíta, apa

rentemente, sem o controle de sancoes sagradas: é mero negócio en
tre homens, dependendo grandemente do arbítrio individual (se 
bem que, teoricamente, deva-se assistir priméiro aos parentes); con
tudo, a ca~a nao fica com quem a matou. 

Que sobre a proibicao de comer o animal que se matou pesava 
outrora san~ao sobrenatural podemos inferir da seguinte passagem: 

.. Um pormenor do ritual de caca nao tem nenhuma relacao 
com a eficiencia na caca. É a pequena refeicao ritualística que os ca
c;adores comem com seus parentes'próximos quando ele finalmente 

.atingiu o ponto em que, sem medo da morte por causas sobrenaturais, 
pode comer a anta que ele próprio matou". Jules Henry. Op. Cit. p . 
86. (o grifo é nosso). 

E há outro pormenor in.tere~sante: enquanto o horr1em é kelú, 
isto é, nao adulto, nao .pÜde comer a anta que ele próprio matou. 
Quando se torna madur.o (idade muito variável) come a anta que 

· mato u, de f orma ritualística, preparada por urna pessoa que o ame e 
mastigada por ela, em mistura com buxo de anta carbonizado. (No
te-se que o hábito de mastigar para os gl1erreiros engulir, é costume 
apontado por Dr. José Maria de Paula. Op. cit. p.119). A abstencao da 
primeira fase significa que, embora cac;ador, o índio nao é ainda 

·auto-suficiente, mas dependente de outros; na segunda (depois de 
comer a anta ri.tualisticamente), que pode se garantir por si . 

Esta refeicao ritual (que se realiza só urna vez na vida do in
dividuo e que se qistingue das demais refeicoes rituais, por se referir 
apenas a anta 2 ~ e nao se realizar periodicamente como a dbs de
mais animais) (Cf. HENRY, Jules. Op. cit. p.86) é, portanto, urna 
form a simbólica do reconhecimento da independencia do indivi
duo. Destaquemos: 

25 Parece-nos significativo que esta cerimónia se refira unicamente a anta que é nao 
somentc o principal alimento na sociedade kai ngang. corno o símbolo do ali men
to. Ver nota 31 a respeito do uso mágico da planta "alimento si lvestre da an ta"". 
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1 - talvez o ritual possa ser tomado como urna espécie de ceri
mÓnia de iniciacao, marcando a passagem da idade nao adulta para 
a adulta; · 

2 - é interessante que esteja preso a perda de medo da morte 
sobrenatural, principalmente quando consid~ram~s que.esta é a ex
plicacao da morte entre os Kaingang (V . - ritos funebres - q~~ndo 
o viúvo pode matar, mas nao consumir a caca que matou). E e 1nte
ressante o fato, porque nesse momento o viúvo está grandemente 
a meac;ado pelo sobrenaturaL E ent~o a yelha cre!1Cª ret?ma todo o 
seu significado e é observada com rigor (o que nao se da em outros 
momentos). 1 • • 

Sugerimos que esta refeicao ritualística talvez seJa um ~stág10 a 
caminho da completa secularizacao dos costumes presos • a ~a~. 
Possivelmente esta transformacao cultural se prenda ao fato de se
rem hoje. as cacadas individuais raras, de sorte que, cacando em pe
quen os ba ndos, é mais dificil determinar quem deve se abster de co
mer o animal, porquanto nao se pode afiancar quem de fato o ma
to u: 

Ainda urna vez topamos com um exemplo, nesta cultura, da 
decadencia do sobrenatural, ceden do cada vez mais lugar ao profa
no. É po~sível que se c~ntinue a passar adia~t~ a caca que se m_atou; 
nao a conservando para si; contudo, far-se-a 1sto cada vez ma1s por 
mera obrigac;ao de assistencia <litada e sancionada pela opiniao dos 
homens, do que por controle sobrenatural. Pe .fato, nao apenas 
neste pormenor, mas em muitos outros presos a outros aspectos da 
vida social, destaca-se: 

a) o controle direto de uns i~divíduos sobre outros, e~pressan
do-se constantemente na forma d.e repreensao, reprovacao, etc; 

b) o esf orco para seguir os padroes socialmente estabelecidos, 
como um meio de fugir a reprovacao. 

A REA(ÁO DIANTE DA MOLÉSTIA E DA MORTE. 
OS M EIOS DE EVIT Á-LAS. 

Podemos distinguir, em relacao a moléstia e a morte. duas for
mas de defesa: urna, profilática, visando afastar dos individuos saos 
o perigo de um ataque pelos seres que possam causá-las: outra, cu
rativa , visando restaurar o individuo atacado a sua situacao ante
rior. 

• lslo (. rdaó unados. (N. do r~v isor) . 
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\}uanto a primeira parte, já tratamos dos meios de que dis
poem estes indios como defesa. Desejamos, porém, dizer alguma 
coisa mais sobre os ritos mortuários que enquadramos entre estes 
meios profiláticos e que sao, como dissemos, os mais elaborados 
dos cerimoniais Kaingang: nao estamos mais diante da reacaó que 
cada individuo deva fazer particularmente quando em situacao de 
perigo, mas de urna medida tomada como defesa dos vivos em geral 
contra o morto recente, que, momentaneamente, concretiza a 
ameaca vaga e constante. ' 

Quanto a segunda parte, abordaremos como sao tratadas as 
moléstias. Preferimos comecar por esta parte; trataremos depois da 
pnmeira. 

11 - MEDICINA CURATIVA 

A CURA DAS MOLf:STIAS E A RELACÁO DO 
MÉDICO-FEITICEIRO COMO MUNDO SOBRENATURAL. 

1 - No meio de um mundo sobrenatural comumente hostil, há 
urna excecao: os "espíritos guardiaes" nunca designados como coi
sas perigosas ou diferentes, mas como amigos e protetores. 

11- Estes espirilos guardiaes provem sempre daqueles que con
trolam os fenómenos naturais (espíritos do mundo natural). 

111 - Embora como tudo o que diz r~speito a estes índios tenha 
sempre contornos pouco nítidos e definidos, aparecem aqui algu
mas normas de comportamento bem estabelecidas que devem ser 
observadas para se continuar a merecer favores des tes espirilos. 
Vingancas por parte deles, subtracao do poder. antes concedido, etc, 
sao a manifestaca.o do seu poder coercitivo sobre o comportamento 
de seus protegidos, "interdicoes que impedem urna ruptura entre os 
dois dominios": 

IV - De~tes espíritos do mundo natural é que provém o poder 
dos médicos-feiticeiros 26

• · Mas: 

26 Só há um casó em que a possibilidade de cura· nio provém destes espiritos: é 
quando a moléstia f oi causada pela introdu~io de projéteis enviados po·r mons
tros sobrenaturais ao corpo da vítima. Entio, só o médico-feiticeiro que teve a vi
sao de Pain pode extrai-los. Mas neste caso, a rela~ao entre médico-feiticeiro e 
monstro sobrenatural é da natureza da que se mantém entre aquele e o espirito 
guardiao. Urna simples visao basta. Desconhecem o poder de curar proveniente 
de espirito dos mortos. 
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l - O sobrenaturalismo kaingang é muito pouco elaborado. 
Por exemplo, desconhecem meios para causar mal ou matar sobre
naturalmente ~ 1 ; 

2 - A medicina sobrenatural nao é um tema que esta cultura 
tenha elaborado. A sua pouca preocupacao pelo ass~nto se eviden
cia por nao ter ficado em seu folclore história de curas. As vezes, recor-

. dam-se que tal médico-feiticeiro curou fulano ou beltrano: mas nao 
há fama proveniente des te genero de atividades e ~queles que ~e 
conservaram na tradic;ao da tribo, sempre o consegu1ram por moti
vos out ros que nao o seu poder de contato com o sobrenatural (V . 
nota 45 a respeito do Waikayú). 

3 - O ·,nédico-feiticeiro (pode ser também mulher): 
a) pode acµmular poder de vários espíritos do mundo n.atural 

(vento, chuva, espécies animais, etc.) o que lhe garante mator ou 
menor poder de atuacao; ' 

b) nao realiza nenhuma espécie de treinamento para receber o 
.espirito guardiao; tampouco se verificam transes ou cenas impr_e~
sionantes por oqasiao desta visao: em lugar de um contato dramat1-
co, observa-se urna ausencia de .. enf ase" sobre o ass unto: 

c) a comunidade nao assiste ao individuo nesta transacao: ele a 
atravessa sozinho, faz segredo da visao que teve (sob pena de perder 
o poder ou ser castigado) e espera oportunidade ~ara manifesta~, 
por fórmulas indiretas, que pode tentar curar alguem. Bem sucedi
do, está-lhe assegurada a possibilidade de eXtercício' de seu poder 28

; 

27 A .única coisa que os Kaingang admitem. como po~ibilidades neste sentido é q~e 
por meios m'ágicos possam fazer os inimigos dormir profundamente para cntao 
atacá-los e matá-los. . 

28 As visoes destes espíritos pelo médico-feiticeiro sáo de caráte~ muit~ si~ples. As 
vezes acontece que o individuo desfalec;a de medo. M.as ~ora 1sso. na? .ha n.enhu
ma elaborac;ao visual ou auditiva de detalhes. A aparencia destes espmtos e ~aga 
e geralmente sao descritos co~o ten do .ª f ?rma de~~ ser ~u.m~no ou ~do ana~~l 
que representam. O reconhec1mento pu.bite~ do ~ed1co-fe.1t1~eiro se .da automat1-
camente quando ele realiza atos que so tenam sido poss1ve1s em v1rtude de sua 
conexao com o sobrenatural. Entao sua relacao como espirito se torna manif~s
ta . Ele, antes de tentar estes atos, náo pode anunciar esta ligac;áo com o espínto 
de maneira explícita; usa, en tao, de fórmulas estereotipadas, bastante claras, m~s 
que nao tomam a forma da história de sua experiencia. É o modo de P~.rs~ad1r 
aos outros de que poderá tentar, por exemplo, curar um doente. Como Jª vimos 
antes, os espíritos náo toleram que sejam relatados aos outros os encontros que o 
indio teve com eles. Estas fórmulas sao, portanto, o modo de mostrar o poder (e 
este sempre provém da visáo dos espíritos) sem verda~eira~~n~e relatar o caso. 
Em lugar de dizer: "Vi o espirito do macaco" o méd1co-f e1t1ce1ro faz urna per-
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" d) como tiven1os opor~unidade de dizer, contrariamente ao que 
se passa em grande número de tribos em que urna única visao como 
espírito protetor basta para estabelecer liga~ao de dependencia do 
índio em rel~~ao a ele e assegurar para sempre o seu poder: <;fe curar, 
entre os Ka1ngang urna visao só nao basta. Muitas .vezes o índio 
adquire um beneficio temporário: indicacao de um lugar onde en
contra mel em abundancia, por exemplo, por um contato único 
com o espírito da abelha. Porém, a relacao do médico-feiticeiro 
~ºn:1 . seu espírito (ou espíritos) guardiao é descrito pelo próprio 
1nd10 como envolvendo relacao continuada: "Eles se veem a toda 
hora", is to é, "estao sempre juntos"; 

e) a rela~ao do médico-feiticeiro com o espírito guardiao é 
francamente emocional e de f orte identificacao. Como nas relacoes 
terrenas, os tacos que o prendem ªº sobrenatural sao deste teor: 
vive com os espíritos que o auxiliam, troca com eles o alimento e 
adota. seus filhos; · 

f) m~ ... smo depois da rriorte mantém esta conexao com o espíri
to guard1ao (como sempre, os Kaingang acreditam que os senti
mentos, quer de oposicao, quer de afei~ao, urna vez existentes nao 
d.esaparecem, a na~ s~r pQr motivos excepcionais) e os Kaingang di
ngem a ele suas suphcas, porque ele tem poder de interceder. (No
ta-se, porém, que nao é comum este apelo ªº intermediário). 

4 - A posi~iio social do médico-feiticeiro: 
a) nao recebe pagamento pelos seus servicos; 
b) sua ~rá~ica se restr.inge aos membros da própria f amília

grande ·e, pnnc1palmente, aos. da familia imediata· 
e) nenhuma consideracao espécjal provém de f~tó de sua ºpro

fissao", a nao ser que quando muito poderoso é respeitado em vida 
e temido na marte; · · 

. d) n~o havendo entre eles a prática de feiticaria, arma que em 
mu1tas tnbos coloca o médico-feiticeiro na posicao cómóda de se 
f azer obedecer por poder, em represália, causar mal aos infratores, 
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gunta que poderia ser traduzida por: .. Nao serei eu provavelmente o útil maca
co?''. E este enunciado significa a afirma~io ou a momentlnea atuaiiza~ao de 
seus la~os com o espirito citado. . 

Para sc_ter uma idéia do grau de complexidade das provn por que pode pas
sar um méd1co-feiticeíro qu~r na sua inicía~io, quer nos processos de cura, con
sulte-se a obra de Koch-GrOnberg Vom Roroima zum Orinoco, v. 3, p. 190 e ss.· 
(Stuttgart, 1923), a rcspeito ' de tribos das Guianas. 

o único perigo que poderia resultar do nao rcspcito ao médico
feiticeiro, seria o da falta de sua assistencia; nunca o da sua atua<;ao 
maléfica· ' . 

e) a ausencia de "inicia<;ao" , cu lmin ~da por t1m a cerirn 0nia 
que n1arq u1,; o reconhecimento público do novo médico-fei ticeiro, é, 
a u1n ten1po , causa e conseqüencia desta ausencia de en fase sobre o 
valor socia l desta ''profissao'· . Nao se procura cerimonialmente 
suscitar, no espírito dos membros da tribo, as dificuldades ligadas 
ao seu desempenho e elevar, portante, aq uele pro fiss ional a um ~ 
posi<;ao de dignidade. 

OS PROCESSOS DE CURA E A SIT UA(ÁO DO MÉDICO
FEITI C EI RO VISTOS ATRA VÉS DE U MA PERSPECTIVA 
HISTÓRI CA DA PRÓPRIA TRISO: a perda progressiva das técni
cas "1nédicas",- o abandono da medicina sobrenaturalista: o desapare-

cimento dos médicos-feiticeiros. 

Descrevemos a té aquí as cren~as que presidem os mecanismos 
de cura: demos a maneira por que o r:nédico-fei ticeiro ~dquire poder 
e assinalamos a posi~ao socia l por ele ocupada. Poderíamos acres
centar ainda o segui nte: 

1 - Co mo geralmente aco ntece, nem sempre é o doente entre
gue aos cuidados médicos: as culturas dispoem de meios ma is ao al
cance de todos os seus membros e o médico-feit iceiro só é chamado 
em casos que desafiam o emprego do que poderíamos chamar de 
" remédios caseiros". 

11 - Poderemos admitir urna espécie de diferencia<_:ao incipien
te, quer na cura das moléstias, quer no co ntro le dos elementos, en
tre os encarregados de lidar com o sobrenatural: o poder de curar 
o u de trata r com os elementos nao provém de um único espírito: 
muitos índios o adquirem de um animal; o utros, do Vento: outros, 
da Tempestade, etc .. Ligado a isto, depreende-se urna especializa~ao 
necessária. U m exemplo é o caso da cura de dores localizadas, a 
4ue já nos referirnos. Mas, desejamos acrescentar que rudo üto ndo 
passa h <~je, e111 sua grande rnaioria, de unza experiéncia passada da tri
ho. Os depo imentos apresentados na obra de J ules Henry sao, em 
grande parte, referentes a urna época de que os Kaingang conser
vam apenas a memória. M uitas destas práticas desapareceram hoje 
o u se modificaram. E assim, desejamos passar agora em revista o 
que. de tudo o que foi descrito, permaneceu no comportamento dos 
n1embros desta tribo. Verificamos: 
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1 - A inexistencia, já em J 934, de médicos-feiticeiros. Conse
qüentemente, o desaparecimento de práticas a eles entregues, práti
cas estas que apenas o folclore nos revela 2'): 

a) A extra~ao de projéteis do corpo da vítima_ verificou-se pela 
últ ima vez, há muitos anos atrás. Consistía no seguinte: quando um 
indivíduo sofría devido a um theye, tomavam água, colocavam nela 
"remédio' ' , punham-na a ferver, lavavam os pés do doente e os fric
cionavam. Esta massagem fazia com que o theye viesse para fora . 
En tao colocavam a boca no local e com os dentes, .extraíam o ele
mento causador do mal. 

Geralmente o theye tinha o aspecto vermiforme e era verme
lho. Esta prática era realizada apenas por um médico-feiticeiro. 
Nela devem-se observar os seguintes pormenores: 

( l) em todas estas extra~oes há sempre o emprego de água 
quente, panacéia universal, com ou sem remédio; ·· · · 

(2) por meio de massagem procura-se aproximar o "projétil" 
da superficie do corpo para se poder extraí-lo (peculiaridade kain
gang); 

(3) na extracao, nao se usa da suc~ao, mas do mecanismo de 
tomar com os dentes e arrancar o corpo maléfico (peculiari~de 
kaingang). ·· 

b) Desaparece u também o uso ~e ·curar ritualisti~amente por 
meio de cantos. Neste caso, observava-se concomitantemente o uso 
de massagens pelo ·corpo e o emprego de urna planta denominada 
"tutolo" e que, misturAda com água, era empregada na lavagem do 
corpo. 

Nestas, duas formas de práticas verificava-se o usó de soprar, 
cuspir, "bicar" (arrancar comos dentes) e · cantar que eram técnicas 
adquiridas do nggiyúdn e portanto, ficavam nas maos daqueles que 
tinham poderes adquiridos do sobrenatural' 30 • 

29 Deixamos propositadamente para falar dos mecanismos de·cura nesta parte, urna 
vez que, CQmo teremos oportonidade de verificar, a maioria delesjá está desapa
recida atualmente. 

30 Os Kaingang admitem, como já o vimos, que a subtracao temporária da alma 
ocasione a moléstia, enquanto.a definitiva acarreta a morte. Possivelmente o em
prcgo de cantos pelo médico-f eiticeiro visá nao so mente apelar para o auxilio de 
seres sobrenaturais na cura (como acontéce entre as tribos das Guianas e Norte 
do Brasil passadas ·cm revista por T. K och-GrÜnberg. cm Vom Roroima zum Ori
noco, Stuttgart, 1923, v. 3, p. 190 e ss.), como também recuperar a alma perdida. · 

lnteressante é verificar como a defesa contra o furto da alma tem se reduzido 
a simples medida que impeca este forto , nao tendo eu encontrado nenhum caso 
cm que se relatasse, hoje, urna tentativa de recupera~ao. 
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2 - Os processos atuais de cura estaq reduzidos aos seguintes 31
·: 

a) infusao de ervas e cascas de árvores empregadas para ba
nhar o 9orpo doente; 

b) emprego de água quente, com ou sem qualquer conteúdo 
medicinal; · 

c) massagens com as maos aquecidas ao fogo ou ·sem aqueci
mento sobre o corpo enfermo ou ainda, as mesmas massagens com 
as maos cheias de fuma~a; 

d) todas estas práticas nao exigem cuidados de especialistas e 
como vimos, desapareceram os médicos-feiticeiros. Mas etas eram 
aspectos que acompanhavam práticas mais elaboradas de cura e, 
portanto, mecanismos já existentes na cultura. 

e) conclusao: 
( l) reducao da. terapeutica, cada vez mais, ao simples emprego 

de contatos corpóreos; 
(2) perda de práticas antes devidas a .. iniciados" e a conserva

~ªº daquelas que todos podem realizar; 

31 Os Kaingang sempre aplicam grande quantidade de erv.as em chás para serem to
mados concomitantemente com o emprego de massagens na parte exterior do 
corpo. Qualquer pessoa· pode realizar esta tarefa e procurar plantas medicinais 
para quem esteja doente. Muitas destas plantas sao aplicadas como panacéia ser· 
vindo tanto para curar dores de dentes, como de cabeca ou peito. Há urna planta, 
porém, a que se atribui forte poder vital: é o "uyólo. _nya tci" (alímetltO silvestre 
da anta). Este é o alimento predileto da anta. ~ interessante verificar. a respeito 

· desta planta, os seguintes pormenores: 
a) a anta é o animal que para o Kaingang é nao somente o principal alimento, 

como o verdadeiro símbolo do a~imento. f interessante que a comida predile
ta deste mesmo animal se tenha. convertido em planta de valor médico de tao 
alto poder (infelizmente, niio disponho de dados para julgar se realmente esta 
planta tem valor como rerrtédio); 

b) esta planta é usada nao somente como remédio, como para prevenir qualquer 
espécie de perigo. Assim, vcmo-la empregada nos seguintes casos: (i) é espa
lhada por sobre o corpo de urna onca morta para que o scu espirito nao se 
Langue; (ii) é espalhada ao redor do corpo de urna crianca morta para induzir 
seu kupleng a voltar para o ventre materno; (iii) quando os cabelos e as un has 
do viúvo (ou viúva) nas cerimónias fúnebres sao cortados. sao misturados 
com esta erva. antes de serem postos na água, para que nao apodre<;am; (iv) 
quando o viúvo (ou viúva) volta de seu retiro, esta erva é espalhada pelo cami
nho, de modo a afastar o kupleng do falecido; (v) a placenta e cordilo umbili
cal da crian~a sao colocados nesta erva antes de serem postos n'água por seu 
pai e miie cei-imoniais; (vi) cm todas as crises de vida, onde quer que a amea<;a 
da morte seja grande, esta planta aparece como um símbolo de for'a para au
xiliar os Kaingang nas transi~oes dificeis; 
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(3) emprego de ervas e água quente que nada tetn de sob1ena
tural. 

· O QUE PO DE I DICAR ESTA PERDA PROGRESSIVA DE 
TÉCN ICAS P R ESAS A MEDICINA 

_ I - O sobrenatural kaingang nao desapareceu de suas cogita
<;oes; contudo, como nao dispo~m de meios p ara iníluenciá-lo e ob
ter va ntagens, sao os aspectos tétricos os m ais elaborados desse se
tor. Donde as características de seus vestígios totemicos presságios 
e adivinha<;oes: ' 

.1 - Totemismo: Conceitos ligando hornens a animais e plantas· 
apare9e~ confusamente n?s seus mitos. Falam da origem do .. povo 
pintado como sendo o tigre e a anta e do "povo riscado" como 
s~ndo a abelha. Contudo, de seu sistema totemico só .restam vesti
gios. Este, em lugar de lhes permitir controle sobre as espécies de 
plantas e_ ~nimais, "anexa mais um traco sombrío ao seu já tao obs
curo e tnste sobrenatural". Entao, muitas vezes o aparecimento de 
~~us_ tótens é presságio. de mqrte. Além disto, este sistema religioso 
JªA na.o lhes fornece mats n.enhuma regra prática de acao. A descen
dencia de um tótem nao dita restricoes matrimoniais e se existem 
••tabus" quanto a animais que nao devam ser comidos, isto nao se 
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e) interessante é notar que esta espécie de "símbolo de seguranca" nada tem de 
valor sobrenatural (isto é, o seu valor nao está líga~o a nenhum ser sobrenatu

. ra~) n:ias unicamente um valor proveniente de ser Ó alimento predlíeto do seu 
prmc1pal meio de subsistencia: a anta. 

Um ou~ro pormenor interessante a respeito dos remédios kaingang é: 0 
~mprego da água. Ge~eraliza~íssimo é o seu uso. Comumente é empregada 
J~nto com. a .planta ac1ma· designada. De que se atribua .a ela o valor de um 
sn:nbolo ~e vida, tem-se a confirma~ao do fato de que os cabefos e unhas da 
c~1anca s~? postos para que cres~am com facilidade. Quando colocam o cor
dao. umb1hcal e ~ placenta na água, é também porque acreditam que só assim 
~ ~nan~a crescera: d~ outro modo, fic?rá doente e morrerá. Os Kaingang rem, 
alem disto. grande fe nos banhos de agua quente como meios de cura. Note
mos, finalmente, que todas as ervas sao sempre misturadas com água antes de 
serem empregadas com fins curativos, ou preventivos (cerimoniais fúnebres 
por exemplo). ' 

. .- Urna outra plant~, cuj? ~o~e científico ignoro, mas que é de grande apli
cacao em curas e cenmoma1s, e a que eles denominam de "tu tolo" . 

pren~e a n~nhuma cren~a totemica mas as dificuldades de poder al-
canca-los ·1• • • 

2 - Presságios: A principal preocupa~ao dos Kaingang nos 
seus presságios é a morte. Urna infinidade de coisas é considerada 
de mau agoiro: chuva, seca e principalmente chuva-e-soL 

3 - A divinhacoes: Atnda aqui , a · morte domina as preocupa
coes: no vayú, a adivinhacao por vómitos, a grande preocupacao é 
escapar a morte; o kuinbedn, adivinha~ao por insetos nas cinzas do 
morto, é completamente devotado a presságios de morte; o koplign, 
adivinha~ao com carvao, diz respeito a localizacao de animais que 
possam ser cacados e eliminados ou ªº modo de impedir a morte 
dos seres humanos. · 

11 - O sobrenatural parece ter se ido tornando cada vez mais 
difícil de fornecer bons resultados e prote·cao. Pode depreender-se 
de certas passagens a existencia, no passado, de urna coercao sobre
natural pesando sobre as acoes dos indivíduos. o que lhes assegura
va urna maneira de ~gir em relacao aquele mundo e de obter vanta
gens: 

1 - Por exemplo, quando urna pessoa agoniza, é comum ouvir
se as que estao mais diretamente presas a ela, repetirem as fórmulas 
estereotipadas: ··v ou ver meu pai que sempre me deu alimentos. Es
tav~ me esquecendo de minha mae". f possível que estas frases, re
petidas sempre que há u'a morte, nada mais signifiquem que o dese
jo de estar próximo ao seus por ocasiao tao ameacadora como esta 
em que um dos membros da tribo deixa de existir. Podem indicar, 
porém·, reminiscencia de urna crenca de que a nao observancia de 
regras de comportamento socialmente estabelecidas seja a causa da 
morle (nao assistencia aos país, por exemplo); · 

J2 N<io vamos entrar cm rninúcias a respeito da questao do totemismo. Para melho
re~ esdan:dmcntos sobre totemismo. pintura do corpo e leis matrimoniais. veja
se H t:. N R Y. Ju les. 0p. cit. As cerimónias referentes a anta e já relatadas devem 
se prender a crern;as totemicas. Parece que outrora os tres elementos - pintura do 
corpo. totemismo e leis matrimoniais - ligavam-se estritamente, ·sendo proibido, 
por exemplo. o casamento entre os que se pintavam do mesmo modo. urna veL 
4ue OS desenhos traLidos sobre O corpo prendiam-se a questao de descendencia 
de um tótem . Deve-se notar que os Kaingang ainda estao conscientes de que a 
pro1b11;ao matrimonial deveria pesar sobre estes individuos aparentados totemi
camcnte. mas este reconhc:cimc:nto nao lhes fornece mais nenhuma regra prática 
de a<; ilo . Em mitos sobre origem. encontramos tabus alimentares e observáncias 
rel acionadas 1:0 111 a pintura do corpo. Mas também estes mitos parecem nao ter 
hojc nenhum valor 1:01110 sancüo na preserv;11;ilo do primitivo sent ido .. des.ses usos . 
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2 - outro exemplo é o de que·, quando bcbados, os Kaingang 
sempre falem dos mortos e relembrem os adultérios nao puni~os. 
Esta as.sociacio dos do is fa tos pode sugerir um~ possível ligacio en
tre morte e realizacao de urna acao proibida. E verdade que as cir
cunstancias mudaram e nao é crime, mas condicio normalíssim·a, a 
prática de adultério. Mas o fato acima relatado pode ser indicativo 
duma época em que as coisas se passavam terrenamente de modo 
diferente e eram controladas sobrenaturalmente. 

111 - No terreno da medicina, este empobrecimento cultural in
dica: 

1 - f oi fácil a esta cultura perder os traeos de sua medi"'.ina 
sobrenaturalista, porque estes nao tinham sido altamente elabora
dos por ela 33; 

2 - o "sagrado" cada vez mais ·cedcu lugar ao "profano": na 
cura das moléstias tendeu-se a dar cada vez mais importancia aos 
beneficios que se recebem diretamente daqueles que se conhccem 
desde a infancia, num contato diário freqilente, do que daqueles 
que fazem parte de um mundo extraterreno (secularizacio da medi
cina); 

33 Julcs Henry (Op. cit. p. 40) relata casos em que os Kaingang lhe.pcdiam re~édios 
para suas dores, ou para provocar menstrua~io, ou para ter filhos. Na págma 45 
relata o caso de um pai desesperado diante da moléstia grave do filho a lhe pedir 
remédio para curá-lo. 
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Este tcstemunho mostra a facilidade de introdu~o de elementos mcdicinais 
cstranhos a cultura kaingang. Segundo informa~io do mesmo autor, fomecido 
remédio a alguém, imediatamente outros muitos vinham a sua procura. Este fato 
se ,a presenta como completamente diverso do que se· verifica entre os seguintes 
povos, que citamos para exemplificar: · 
(1) Kaingang de Palma~: Herbert Baldus relata (Op. Cit. p.65/66) que, procuran
do obter remédio que segundo estcs indios evitaria a conce~io, usou como des
culpa que sua esposa esta va precisando do medicamento, pois morreria se desse ·ª 
luz mais um filho. Recusado o pedido o chef e KÓiking lhe dizia piais tarde: "co
mo o remédio pode servir se tua mulher nao é kaingáng? Seguramente ela é ºpor
tuguesa" (brasileira ou branca) e neccssita de um remédio "portugues" (brasilei
ro ou branco). O remédio das nossas velhas só serve para uma Kaingang". 
(2) Evans-Pritchard (Witchcraft, oracles and magic amon(_the A.zande p.491) rela· 
ta fato identico entre os Azande. Diz que este povo sente que as drogas européias 
sao eficazes para europeus e as· drogas azande, para os Azande. Quando admitem 
o emprego das primeiras, só o fazem para o tratameilto e~terno dos sintomas ou 
para as doen~s de menor importancia. Contudo, as moléstias sérias somente po
dem ser dominadas pelo emprégo de oráculos e feiti~aria, meios de que somente 
eles podem dispor porque tem significacio meramente local. Nao compreendem 
o emprego de drogas com aplicacao univ.ersal. 

3 - os contatos corpóreos, estabelecendo "rapport" entre os in
dividuos, substituíram proce.ssos mais elaborados de cura 3

•. 

Este traco é. particularmente interessante: mesmo quando os 
processos de cura eram mais complicados, nunca falto u ntles o lado 
de aproxima~ao corpórea. O motivo disto reside na ·crenca que estes 
indios tem na eficiencia das caricias, uma verdadeira forma de segu
ranca que mutuamente se proporcionam. Há urna alta avaliacao do 
contato cutaneo, "devido ao interesse especial q~e os Kaingang 
mani.festam pelas sensa~oes" 35

• 

fll - "MEOICINA" PREVENTIVA E .PROFILATI
CA 

OS RITOS MORTUÁRIOS: SUA FUNCÁO PROFILATICÁ 

É sintomático que esta cultura, paulatinamente empobrecida, 
tenha preservado um conjunto de ritos sobre os outr9s: os que vi
sam a defesa dos vivos contra os mortos. Quando u'a morte ocorre, 

(3) ·os indios da Guatemala: Sol Tax (World view and social relations in Guate
mafa. American.Anthropologist., Nova Scotia, 43 (1): 27-~2, 194.1) relata um caso 
interessante: para estes indios, as culturas diferem como diferem plantas ou po
vos. Donde ser a cultura, para eles, de natureza local. Isto os impede de tomar ou 
dar de empréstimo remédios: os seus remédíos sao scus ! valem para os seus ca
sos; os remédios estrangeiros nao lhes podem valer, como os deles nao servem 
para os estrangeiros. ' . 

· Entre os Kaingang de Duque de Caxias nao notamos esta relutancia (mas 
antes, franca aceitacao e mesmo pedido). por remédios estrangeiros. lsto se pren
de ao caráter mais secular de sua medicina (emprego por tentativa e erro): a sua 
independencia quanto a interferencia (na cura) do sobrenatural (exigindo o ma
nejo de espiritos peculiares a tribo); ao grau ~e desorganizacao da cultura (sem 
um esquema para aceitar ou recusar). 

34 U'a mae desamparada ante o filho que agoniza, tenta duas solucoes: toma remé
dios, coloca-os na própria boca e lenta, entao, introduzindo-a na do pequeno, fa
ze-lo ingerir o medicamento; ou ainda, toma o seio e f orca-o na boca da crianca. 
como se desta ·fonte de vida pudesse ela auferir novamente as forcas para se rea
nimar. Em ambos os casos o contato corpóreo é bem evidente. 

35 Os Kaingang apreciam sobremodo este tipo de contatos. Mesmo entre homens 
verifica-se que os lacos mais fortes que entre eles podem ser estabelecidos (os 
existentes entre os c.ompanheiros de caca. por exemplo) se fazem, a base de troc.a 
de cari~ias. "Homens que cacaram juntos dias após dias, que deram caca aos bra
sileiros juntos, dormiram juntos perlo do mesmo fogo, sob o mesmo cobertor. 
enroscaram-se uns nos bracos dos outros, poem esta relacaooacima de sua relacao 
com os irmaos". Cf. HENRY, Jules. Op. cit. p. 19. 
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,. "os recursos emocionais dos Kaingang sao mobilizados para supe
rar as forcas de destruicao que foram postas em jogo", diz Henry. 

A morte é urna perpétua ameaca na tribo e momentaneamente, 
ela se encontra atualizada na· forma de um kupleng e os aspectos 
mais elaborados do ritual kaingang propoem-se a eliminacao <leste 
perigo. De todos os sobreviventes, um está em maior perigo que os 
outros e representa, automaticamente, maior perigo para a comuni-

.. dade: é o viúvo (ou viúva). A íntima relacao mantida pelos esposos 
é tao forte, que somente cerimonias especiais sao capazes de estabe
lecer um completo desliga mento dos seres. Sumarizemos as idéias e 
crencas que fundamentam estas maneiras de agir: 

1 - Idéias e Cren~as: 
a) Se doenca e morte sao c(\usadas pelo furto da alma por um 

kupleng, o momento em que se verifica u'a morte é particularmente 
propicio para os ataques por parte dos espíritos sobrenaturais: 

( 1) porque o espirito deseja ter alguém para companhia no ou
tro mundo; 

(2) porque o espirito que furtou u'a alma pode cohtinuar a fa
ze-lo; . 

(3) porque o morto rece~te tem ainda muita coisa que o pren
de a terra: vestigios de seus contatos com os outros homens e parti
cularmente com aqueles com que teve contatos mais íntimos; 

b) o único modo de colocar o morto em seu lugar devido con
siste em desprende-lo das suas liga~oes terrenas, porque só assim ele 
nao terá pretextos para voltar a terra dos vivos; 

c) a idéia de que o viúvo ou viúva· sao particularmente amea
cados, provém da grande importancia que estes indios dao as liga
coes sentimentais e corpóreas. Se bem que apresentem como causa 
de perigo o terem ficado do sobrevivente restos de pertences, repre
sentados de f~rma bem concreta (vestigios de caca por ele obtida e 
conservadas debaixo das unhas daquela que a preparou; os restos 
de comida feítos pela morta e conservados do mesmo modo no es
poso sobrevivente; alguma coisa dos cabelos da falecida conservada 
pelo esposo remanescente, devido ao contato anterior de suas cape
cas ), no íntimo, a verdadeira crenca, que aliás é bem característica 
<leste povo é a de que, urna vez havida urna relacao sentimental e se
xual entre dois seres, ela nunca mais se apaga, mesmo que a morte 
os separe (tanto é assim que, embora o momento da morte seja o 
mais ameacador, mesmo depois de consumados os ritos fúnebres, 
nao deixa o espirito do morto de procurar os que lhe foram afeicoa
dos em terra); 
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d) se os cerin1oniais fúnebres sao diferentes segundo se trata 
de um a dulto ou de urna crianca, isto se devc a difcrcn~a de idéias 
quanto ac dest ino post-mortem que se lhes asseguram, o que, por 
sua vez, indicéJ u1na dife1 en\:a de status social, de plenitude de com
portJrnento social, de possibilidade de causa r mal: 

( 1) a reincarnaciio da crian9a: a crian~a q ue morre antes dos 12 
anos volta ao ventre matern9 e renasce; 

(2) o adulto passa defin itivamente para o m undo dos mortos. 
. . 

2 - Rituais: 

a) No caso de urna crianr.a: A crianca , ·com possibi lidade de 
voltar ao ventre n1aterno, nao representa o perigo que se atribuí ao 
morto adulto. O cerimonial se diferencia também, em conseqüen
cia: a crian ca 6 colocada numa cova, coberta com ervas e implorada 
para que volte. Sua mae coloca um pouco de alimentos e ~el ~e 
lado p ara ela, poe na cabeca a faixa de ~arregar criancas e passe1a 
pelos arredores gritando: "Venha cá! Venha e coma os alimentos e 
o mel que pus de lado para voce. Se voce for -ter a outro lugar, po
dem ficar com raiva de voce. Ven ha l Ven ha" . 

# • • A • ' ' lnteressante e notar que nesta cenmonta a erva a que Jª nos re-
fer imos e que se chama uyólo nya tei (o alimento silvestre da anta) é 
colocada ao redor do corpo da crianca morta para induzir seu ku-
pleng a voltar para a mae. . . 

b) No caso de um adulto: O cadáver de urna pessoa adulta é co
locado na pira fúnebre , 'dentro de um caixao, rogada para que se vá 
embora e sumariamente queimada. 

A parte mais interessante deste ritual, porém, é a que visa sal
vaguardar a vida da pessoa mais afetada pela morte, isto é, o viúvo 
(a viúva) a que eles denominam de thúpáya. Por estes ritos, preser
vam-se nao somente .a vida deste individuo, como a dos demais 
membros da comunidade. Ninguém sabe quemo kupleng escolherá 
para companheiro; mas como ele está sempre mais ligado ao !hupá-. 
ya; este deve livrar-se do espirito tao depressa quanto poss1vel. O 
fhupáya é urna ameaca para os membros de seu grupo, que o te
rnero de maneira notável, e os ritos realizados visam tanto livrá-lo 
de seu medo pessoal (por ser a pessoa mais ameacada) como torná
lo mais aceitável aos seus companheiros 36

• Sumarizemos esta práti
ca: 

36 A expressao de um indio é bem clara neste sentido: "Eles ... fazem festa quando o 
marido ou a mulher vo lta m para que ele (ou ela) possa viver com eles". HENRY, 
Juks. Op. C it. p.18 1. 
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O retiro: 
( 1) mesmo antes que os ossos do falecido sejam queimados, o 

thupáya deixa o campo para o seu retiro de viuvez. Vai para um lu
gar denominado waik.ón1áng: 

(2) o retiro pode durar de 2 semanas a 2 meses (nao sei qual o 
critérío) até que a inclinac;ao do espirito pelo sobrevivente (ou 
sohrevíventes) se tenha enfraquecido: 

(3) duqtnte este período. deve haver abstinencia dos alimentos 
que o f alecido marido mata va para a esposa ou dos que ela cozinha
va para ele: alimenta-se somente de mel e alimentos vegetais, de sor
te que ao fim deste período a pesso~ está bastante magra. Nao pode 
comer alimentos cozidos: 

(4) o homem. se encontra cac;a, pode matá-la, mas nao come
l<i . Há aquí urna prática de purificac;ao: toma o animal, abre-lhe o 
corpo e b~nha-se no s~ngue .. para livrar-se da cac;a que fazia para 
sua esposa ... ·Quando se trata de urna mulher, a mesma cerimónia se 
verifica. mas a purificac;ao se realiza com o mel (porquanto ela nao 
cac;a) ··: 

(5) o thupáya nao pode permanecer indefinidamente neste lo
cal. fora de contato comos seus (perigo de ser atacado por inimigos 
outros que nao o espirito dos mortos, como por exemplo, os brasi
leiros cac;adores de indios. Quando estes ubugreiros" eram acredi
tados estar nas vizinhanc;as, nao havia o recolhimento no waikó
máng). Mesmo no caso de nao se afastar, ele permanece, contudo, 
isolado dentro da comunidade. Neste isolamento observam-se: 

(a) deve dormir com duas hastes de avencas (planta aquática, 
tan1hém chamada feto) nos brac;os •'da mesma forma por que acos
tumava abrac;ar a esposa ou esposo". Acreditam que o kupleng te
n ha medo disto e se vá. (Parece.ro indicar o desejo do viúvo demos
trar ao kupleng que o seu lugar já foi preenchido. E entre os Kain-

, gang. mesmo na vida real, nao há insistencia quando nao se é mais 
desejado pelo companheiro); 

(b) as mulheres permanecem mais próximas do campo do que 
os homens ~ se estao amamentando, levam consigo o filho; 

(e) nem sempre a pessoa que está em retiro dorme só: a mesma 
mulher que prepara o Jeito para o homem viúvo, pode dormir em 

. . 

J7 ;\ purifica<;ao se dá em relacao a outros alimentos também. Os homens, além da 
c.:a<;a. faLem o mesmo com mel, larvas de abelhas, etc. (É interessante notar que 
esta cren<;a no perigo de comer o animal que matou, já em decadencia, seja ncste 
momento observada com rigor). 
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seus brac;os para afugentar o kupleng; além disto, por ocasiao de 
muitas mortes (por a~ao dos bugreiros ou dos inimigos de vende
ta) formam-se grupos de viúvos que se vao juntos para o retiro. 

. A volta a comunidade: 
( 1) o período do waikománg varia consideravelmente (de duas 

semanas a dois meses); 
(2) a volta do esposo sobrevivente a comunidade é ocasiao de 

um elaborado cerimonial 38
: .. 

(a) cortam-se-lhe os cabelos uporque quando dormía junto 
com o falecido, suas cabec;as se tocavam"; 

(b) cortam-se-lhe as unhas porque sob elas ficaram os restos 
de comida preparados pela falecidé;l ou os restos dos animais mortos. 

· pelo falecido; , 
( c) c.antam durante todo o ritual de cortar cabelos e un has 

com o fito de afugentar o kupleng; 
( d) o cortador é protegido com remédios no ato de cortar; 
(e) cabelos e unhas sao colocados em um recipiente, juntos 

com ervas, inclusive a uyólo nya tei e depois depositados n 'água; 
· (f) todo o corpo do thupáya é friccionado com· esta mesma 

. planta para ser purificado e a sua cabec;a coberta com pena para 
torná-lo irreconhecível ao kupleng; 

(g) no caminho de regresso é ainda esta planta esparzida com 
a finalidade de afugentar o espirito e urna verdadeira algazarra, em 
que se canta tudo o que ocorre, tem o .mesmo fito ~9 ; 

(h) as atividades normais da vida exercidas pelo thupáya sao 
em grande parte invertidas para deixar confuso o kupleng 40

; 

(i) um rito especial é realizado, días após o regresso, como fito 
de suspender os perigos advindos de comerem, o viúvo.ou a viúva, 
alimentos cozidos, de que tiverar11: de privar-se nesse período; 

38 Este cerimonial foi em parte abandonado depois de terem sido os indios recolhi
dos na Reducao. Sempre, porém, foi o mais elaborado de todos os cerimoniais, 
muito rico em detalhes e ainda hoje preservado. 

39 Estes cantos sao chamados "cantos de medo". Durante o rito, cantam e dancam · 
ao redor do thupáya porque pensam que permanecendo parados correm perigo. 
Costumam lavar o corpo com água, fazcndo o mesmo coma boca mas empre
gando neste caso água lodosa (bebida das almas) porque temem o perigo prove
niente de estarem cantando. Esfregam o corpo com areia e pedra para se torna
rem tao resistentes como elas e nunca morrcrem. 

40 Em lugar de beber em urna cabaca, bebem num gomo de bambu; a viúva perma
nece deitada pela manha enquanto os filhos se levantam, porque cla antes se le
vantava cedo para cuidar do marido; a pintura simbólica do corpo é trocada: etc, 
etc ... 
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·U) depois de tudo isto, est~ o esposo sobrevivente no.vamente 
na sua comunidade e entregue a rotina de vida, devendo ainda ob
serva r continencia sexual (mas esta nao se estende por período de 
mais de algumas semanas). 

3 - Rea~oes Emocionais ~1anifestas Em Face Da M orte: 
Por ocasiao em que se verifica u'a morte, as emor;oes de medo 

e ódio vem a baila com grande intensidade. A ligacao entre as duas 
formas de emocao, a que Jules Henry chama de "equacao medo
ódio" , é muito característica da sociedade kaingang, onde a primei
ra constantemente se converte na segunda. Assim., urna pessoa que 
se sente ameacada, ou foge do objeto que lhe causa medo, ou se vol
ta contra ele com violencia e o destrói. Nas situacoes de vendeta, 
em que dois grupos estao em mútuo terror tnortal, o estado de ten
sao conduz ªº assassinato e o desequilíbrio emocional é descrito e 
sentido como ódio 41 • · 

O morto concretiza, momentaneamente, a ameaca vaga e ·cons
tante que paira sobre a tribo e a preocupa constantemente: "Ele (o 
~orto) é s<?brenaturalmente perigoso '(vai) para nós", dizem eles, a 
1sto leva e JUStifica o estado de ódio e violencia em que se poem 42

• 

lnúmeros exemplos desta expressao poderiam ser citados para 
m<?strar a íntima relacao entre o · medo e o ódio na personalidade 
ka1ngang, concretizandó-as ·numa espécie de emocao de duas face
tas. Esta forma de reacao "circular", se pudermos assim dizer, pode 
ser decomposta da seguinte maneira segundo Henry: .l'há urna aura 
de perigo ao redor do ódio; ·º perigo cria o medo que, por sua vez, 
se transforma em ódio". 

Oeste modo, por ocasiao dos ritos mortuários, há urna ótima 
oportunidade para a consideracao da forma de reacao emocional 
car~cter~stica destes indios. E esta maneira de ser, peculiar aos 
Ka1ngang, <leve ser levada em· conta quando se considera a forma 

41 Cf. HENRY, Jules. The linguistic expression of emotion. American Anthropo/o
gist, Nova Scotia, 38 (2): 250-256, 1936. 

42 Diss~ Vomble: :·ouando a esposa de um homem vem para ele, ele morre. Ele terá 
que 1r com o seu espirito. Ele se torna raivoso" . lbidem. p.254. 

É interessante analisar a forma indireta por que se exprimem e o seu sentido: 
quando .um homem deseja fazer mal a outro, diz sentir-se ame~~ado por este ou
tro: C re10 qu~ podemos. chamar a isso de ºmecanismo de proje~ao'·'. J . Henry no 
artigo suprac1tado anahsa expressoes sintomáticas destas situacoes: .. Estou zan
gado com vocc'' sugere .. Sou perigoso para voce" . Em lugar de dizerem: .. Mate
rno-los" dizem ··Enraiv~amo-nos com eles" . 
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por que tratam os seus mortos: estes, representando um perigo, di
tam, automaticamente, a maneira por que se lida com eles (violen
cia, ataque di~eto ou fuga); por sua vez, esta violencia no seu trato 
impede qualquer forma de aproximacao amigável e, conseqüente
mente, os co_loca na categoría de coisas perigosas (temidas). 

4 - e onc/usoes: 
Salientemos alguns aspectos característicos <leste cerimonial 

que acabamos de analisar: 
a) a festa de algazarra, denorninada nagdjidn marca a reaceita-

cao de thupáya pelo seu grupo; · 
b) todos os atos praticados ao redor do thupáya visam "purifi

cá .. Io" dos restos de contato como falecido. Os Kaingang nao acre
ditam que o morto seja ÍJ11puro ou contagiante, mas ternero-no por
que o kupleng persegue os vestígios de sua vida terrena, com perigo 
para os sobreviventes; · .. 

e) quandó o homem se b.anha com o sangue do animal que 
matou, ele remove um dos principais lacos que o prendiam a espo
sa, porquanto durante a vida desta, ele matava os animais para ela; 

. ~) o perigo conservado nos cabelos e unhas exige cuidados es
pec1a1s: 

· ( l) sao colocados em uyólo nya tei e depois na água, dois ele
· mentos que, comq já vimos, tem um alto poder protetor; 

(2) o cortador deve estar igualmente protegido ao lidar com 
coisas tao perigosas 43

; 

(3) o thupáya é friccionado com a mesma erva para a sua pro
tecao; 

e) urna reacao bem típicamente kaingang é a sua maneira de 
exorcizar o kupleng com gritos e amea~as; o desejo de nao mais tor
nar a ver o morto domina francamente o aspecto de· inclinacao por 
ele· • 

f) os enfeites usados neste cerimonial podem ser considerados 
como tendo finalidade profilática, mas de urna maneira bastante · 
característica: visam despistar os espíritos dos mortos. 

4J Nilo vamos analisar aqui a crema~iio dos mortos. o que, aliás. é costume hoje 
ahandonado. Q ueremos apenas salientar que neste momento observava-se a mes
ma necessidade de defesa dos encarregados dela. utilizando-se para protege-los a 
plant a denominada tutitlo a que já nos referimos. Também observa va-se que. nes
tc momento. os ditos de exorcismo chegam ao seu clímax. Para.melhores esdare-
cimcntos. veja-se a respeito Jules Henry, p.185 e ss. (Jungle Pt1op/e) . · 
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" IV RELACÁO DOS ELEMENTOS MtDICOS 
COMOS 

OUTROS ELEMENTOS DA CULTURA 

A PERDA DOS ELEMENTOS MÉDICOS E A PERDA DE OU
TROS ELEMENTOS CULTURAIS. CORRESPONDtNCIA 
DAS DUAS SlM PLIFICACOES. A INTEGRACÁO DOS ELE-

MENTOS DA CULTURA KAINGANG ATUAL. 

1 - A instabilidade social e a hostilidade do mundo em que vi
vem contribuiu para agucar a preocupacao máxima: - viver - o que 
para eles significa lutar abertamente no meio de um mundo de peri
gos: luta contra os brasileiros, luta contra a tribo dos Kangdjá, luta 
contra os membros da própria tribo. De que forma, porém, atu<?u 

, essa situacao na cultura? 
a) a análise de elementos culturais que foram perdidos, nos dá 

a pintura de urna organiza~ao rica no passado (totemismo, ordem 
matrimonial, etc.) ao lado de mecanismos de controle bem estabele
cidos para a preservacao de sua estrutura, o que hoje falta absoluta
mente 44

• 
' 

44 Quando Jules Henry fala dos Kaingang como de um povo que absolutamente 
nao tem o sentido da forma social, ele o faz em vista dos resultados a que esta 
cultura chegou na ~ua simplificacao. Se a cultura é urna organizacao e nao sim
plesmente um agregado de elementos, "'urna organizacao de valores convencio
nais manifestos em atos e artefatos" (REDFIELD, Robert. The fo/k culture of 
Yucatan; trad . esp. p. 168) e se, por outro lado, ela é um "poder regenerador", 
isto é, tende a reorganizar o que foi desorganizado, apanhamos a "cultura" kain
gang num momento em que ela já nao cabe den,ro desta definicao e cm que a evi
dencia de seu poder regenerador é mínimo. Seus elementos sao ~estigios descóne
xos e contraditórios. Por exemplo: as causas da moléstia e da morte sao atribui
das a seres sobrenaturais. Paradoxalmente, as práticas médicas nada tem de 
sobrenatural; perderam-sc os meios de influenciá-lo e obter vantagens. Conse
qüentemente, na vida social deste povo, encontram-sc situacoes cm que o indivi
duo permanece diante de um dilema qÚándo tem que resolver: nada está nítida
mente aefinido (veja-se por exemplo, a questao da assistencia aos membros da 
familia-grande que se torna urna espécie de obrigacao teórica e um motivo para 
sérias rixas quando nao cumprida e, ao mesmo tempo, a impossibilidade prática 
que tem o individuo de assistir a todos que lhe sao aparentados). Por sua vez, a 
própria sociedade se enc0ntra desarmada· dia!1te de certas formas de comporta
mento de seus membros por nao ter urna maneira definida de puni-lo ou obrigá
lo (como no caso daquele individuo que, tendo abandonado a esposa depois de já 
ter muitos filhos - o que nao é "esperado" entre os Kaingang - ficou impune pelo 
seu comportamento). 
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b) todas as sociedades sempre depararam com f orcas disrupti
vas operando em seu interior e quanto a isto, a sociedade kaingang 
nao oferece nenhum exemplo único e exótico. Mas as sociedades, 
para se preservarem, tiveram a necessidade de desenvolver formas 
sociais que permitissem solver os conflitos resultantes de for~a~ de 
sintegran~es verificadas dentro delas. E o que se nota de parttcula 
mente interessante quanto aos Kaingang é que se mostraram inca
pazes de tal ajustamento, de sorte que, a partir de urna época remo
ta, já encontramos no interior deste grupo as desastrosas "vende
tas". Este é o elemento principalmente respons.ável pela destruicao 
numérica dos seus membros, pela desorganizacao de suas institui
cóes, pela perda progressiva de seus elementos culturais, pelo esta
do, enfim, em que se encontra esta tribo. Nao fora a sua localizacao 
na Reducao, estes índios teriam sido levados a um extermíni<? total 
por suas próprias maos. 

2 - Mas esta sociedade preserv~ ainda a~guns meios que lhe 
dao coerencia e que a permitem subsistir: 

a) a existencia das "famílias-grandes'.' autoconscientes e auto
suficientes e o reconhecimento, pelos membros de cada urna delas, 

Falamos de urna "organizacao mais rica no passado" baseados em docu
mentos. Podemos considerar elementos culturais ou da organizacao social depois 
desaparecidos: ( 1) A importancia atribuida ao cacador: com grande orgulho con
tavam eles o número de oncas que matavam, o que muito contribuía para au- . 
mentar seu prestigio entre os companheiros e as demais tribos. A bravura consis
tia em atacar a onca acuada em terra, e depois matá-la a flechadas ou a lanca. 
Hoje. a caca feita em pequenos grupos, contribuiu para~ decadencia deste presti
gio. (2) Diz o Dr. José Maria de Paula (Op. cit. p. 126) que "nao há entre eles o 
incesto, pois é veda.do o casamento entre os paren tes mais próximos. E. hábito da 
tribo respeitar o casamento e só raras vezes há o adultério, que é unanimerriente 
reprovado". Esta pintura é completamente diferente da que nos apresenta Jules 
Henry (Cf. p. 17 / 24) (3) Ainda o Dr. José Maria de Paula (Op. Cit. p. 128) nos 
fala das grandes festas de vera o para o batismo das criancas. A animacao que rei
na va entre os indios nos dá deles urna pintura bem diferente dos carrancudos e 
fúneb res Kaingang de Jules Henry, sempre coma morte na mente: " Enquanto os 
pais se ocupam neste servico (escavacao de troncos fazer urna bebida de mel). os 

. dema is parentes saem a procura do mel. Em todas as direcoes embrenham-se na 
floresta pequenos grupos de indios que, muito alegres com a próxima festa. saem 
ca11ta11d11 e ¡{a/hofando entre si" (0 grifo é nosso). Ainda sobre festas. lbidem. p . 
129: .. Por ocasiao das grandes festas reúnem-se todos os diferentes grupos da tri
ho dos botocudos. pois que estas solenidades devem ser assistidas por todos os 
g.uerreiros. sendo que. separadamente, nao as realizam". Este relato fala na reu
niao de grupos. o que já nao aparece na descricao de Henry. 
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de que f ormam um grupo em contraposil;ao a outros grupos, inclu-
sive as o u tras f arnílias-grandes; . 

b) a manutencao da harmonia n.o interior destas familias, a 
tentativa de evitar conflitos no seu interior; 

e) a canalizacao do ódio e rancor contra individuos de fora da 
família-grande; 

d) o desenvolvimento da amizade dos companheiros de caca, 
de urna importancia considerável como esteio nesta sociedade, 
con10 tivemos oportunidade. de assinalar; 

e) o controle pela opiniao: por ela preservam-se as característi-
cas do .. homem ideal" kaingang 45

; • 

f) a questao sexual f oi elegida como centro de elaboracao cul
tural de urna série de relacoes que tém valor para a tribo. Ao seu re
dor se organizaram unidades.cooperativas estáveis, fundamentando 
a distribuicao dos alimentos, a divisao da caca, a questao da pro
priedade e a resolucao de conflitos. Familia-grande (e no seu inte
rior, a ligac;a'o entre os companheiros de caca, entre os ce-maridos 
no caso de casamentos "por grupos", etc) alicerca-se sobre estaba
se. Note-se esta preocupac;ao pelo sexo em todos os demais detalhes 

· da cultura: nas relacoes com o sobrenatural, nas causas de doenca e 
n1orte, nos. ritos mortuários, etc. 

CONCLUSÁO O.ERAL 

1 - Observa-se, como trace dominante na sociedade kaingangit 
a fraqueza de sua coesao, interna (correlata com sua desorganizacao. 
cultural). Nao há entre eles leis codificadas, nem autoridade estabe
lcc.ida que possa impor sancoes ex-oficio,. ou em nome da comuni
dade corno urn ·todo. Em geral a desaprovacao interna se confina 
con1 o insulto e a vinganc;a, considerando-se cada ofensa como 
ofensa contra alguén1. Donde a tarefa de impor sancoes ser deixada 
ao encargo da f amília do ofendido. 

11 - Oa dicotomia que as situacoes sociais tornaram bem clara 
( nosso grupo e grupo de f ora; amor e ódio; prot~ao e vinganca; pre
scnc;a e dissen;ao) advém: 

45 Na ~ultura kaingang desenvolve-se um tipo de homem assaz curioso. É o wai
kll~·ú . A delini1;ao de urn waikayú se faz por estágios e a forma acabada é atingida. 
cm alguma vendeta. O waikayú é um tipo auto-amoroso: vangloria-se de si pró-
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1 - desconfianc;a por tudo o que escape ao pequeno circulo 
imediato dos "seus" 46

: 

a) a visao negativista do sobrenatural, perda pronunciada dos 
meios de influenciá-lo e obter vantagens: 

( 1) cada vez menor apelo a ele; ao ·. contrário, necessidade evi
dente de afastar definitivamente os espíritos de qualquer influencia 

46 Considerando-se os processos de ordem interna na sociedade kaingang (porquan
to, a pesar da ausencia de qualquer consistencia na sua organizacao social e cultu
ral,.estes índios continuam a vi ver em grupos) podemos salientar os seguintes fa
tores: 
( 1) Caca e divisPo do alimento: os pequen.os bandos de caca sao constituidos por 

homens relacionados como irmaos, pais, filhos e paren tes por afínidade. mui
tas vezes primos, e também, como companheiros de caca (relacao que herda
ram de seus pais, porquanto a heranca de leald.ades paternas é muito impor
tante entre eles). Desta fo(ma, os companheiros de caca sao relacionados por 
consangüinidade, afinidade ou sentimentos. A sua conduta mútúa se caracte
riza por: 
(a) ausencia de conflitos sérios: é interessante notar que. turbulentos e luta

dores, os Kaingang facam tanta questiio de manter paz no interior des
tes grupos aparentados; 

(b) quando um homem mata um animal, raramente o conserva para si; mes
mo que nao tenha alimento, dá-o a um membro de seu bando; o indivi
duo é parte de um grupo mais amplo que o ultrapassa; assim, quase sem
pre caca em grupo e o animal cacado raramente é seu. Nao se notam dis
putas por causa do direito de propriedade. Tampouco se valorizam as 
qualidades de um bom cacador: urna vez de posse de um animal, o indivi
duo pode fazer dele o que quiser; é sua propriedade; 

(c) o sentimento ·de posse em relacao aos alimentos nao impede que outros se 
apropriem indevidamente deles; porém estes "furtos" nao causam trans-
tornos; ., 

(d) muitos conflitos dentro das famílias-grandes surgem do fato de nao se 
manter de pé o ideal de. constante auxílio e sustento. Entre parenteses. 
deve-se notar que o cumprimento'desta obrigacao se torna extremamente · 
difícil numa sociedade em que o parentesco atinge proporcoes indefini
das. Mas mesmo dentro das famílias-grandes o sentimento de rejeicao 
pode ser forte, mas nao acarreta Juta sanguinária. 

(2) Propriedade: A propriedade que conseguem acima das necessidades imedia
tas da existencia é distribuida, durante a vida, pelos parentes próximos. Con
verte-se em elementos de solidariedade, em vez de elemento de conflito. 

(3) Reducao da_ vendeta: Urna das fontes de agressao era a acumulacao de ressen
timento provindo de adultério e rejeicao por parte de "desertores". Com a 
projecao da atitude de vinganca para forado grupo (para o grupo dos "brasi
leiros", por exemplo) transferiu-se para o "out group" o ressentimento: ~le 
foi canalizado. Ao mesmo tempo, protegeu-se com isto a familia-grande con
tra a disrupcao. 
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" na vida terrena (mesmo quando desta visao pudessem advir vanta
gens na caca); 

(2) a substituicao do conforto pro.vindo do sobrenatural , pelo 
conforto provindo do contato com os membros vivos da pr_ópria 
f amília-grande; 

(3) pouca elaboracao do lado benéfico do sobrenatur~l : exacer
bacao da visao maléfica do mesmo (monstros sobrenaturais, a mea
cas, doencas e morte). 

2 - Necessidade de preservar o último baluarte de seguranca 
que lhes resta na manutencao da o.rdem interna - a fa milia-grande, 
pequeno reduto que age sempre como um bloco nas situacóes de di
ficuldade 47

• 

3 - Na sociedade kaingang, a rivali<lade entre grupos pode se 
desenvolver até atingir a graus extremos de represália. Mas estas 
disputas nao provem de conflito de idéias ou doutr inas, e sim de ri
~alidade entre indivíduos e, conseqüentemente, das f amílias
grandes a que eles pertencem. Entao é fácil compreender a impor
ta ncia de fortalecer-se esta unidade - a famili a-grande. Tudo o que 
contribuir para isto deve ser considerado, antes de tudo • , segundo 
esta func;ao int$!grativa . 

111 - A reducao cada vez maior de seu círculo de seguranca é 
responsável pela adocao de atitude .. realista" com que afrontam as 
situacóes difíceis, n urna procura de solucóes mais imediatamente ao 
seu a lcance. 

1 Y - No setor particular de que esta mos tratando verifi ca-se: 
1 - que nao admitindo que as .. causas" da moléstia sejam devi

das a um agente humano, resta-lhe menor possibilidade de controle 
sobre elas do que, por exemplo, possuem os povos que dispóem de 
urna 1nagia maléfica (magia negra), mas,ªº mesmo tempo, de urna 
contramagia (magia branca) para anular ou contrabalancar os efei
tos da primeira: 

2 - que o sobrenatural perdeu muito de sua acao c~ercitiva , 
porquanto nao há senao poucas formas definidas de comporta men-

47 Já t ivc:mos oportunidadc: de nos referir a que, em rda¡,:ao ao mundo 1mc:d1atu que: 
os rodeia. onde as possibilidades de aprender lhes dao maior oport unidadc de 
a¡,:ao diciente, há ma ior otimismo quanto a natureLa das rda¡,:úe:, que podem ~cr 
esta bdecidas entre os homens e os espirilos que governam e:,le mesmo mundo . O 
emprego da magia (e este é o único setor em que a encontramo:,), a rda¡,:ao Jo 
espirito guardiao com o seu protegido, etc, sao, a um tempo. causa e conseq üén
cia deste fato. 

• no o riginal. provavdmente por c;:ngano, aparc;:cc Ulll t':i du m u1.1. 
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to, a nao observancia qas quais leve ao castigo; ao contrá rio, como 
já vimos, o individuo pode ser conduzido a moléstia e a morte quer 
por amor de um ser sobrenatural, quer por vinganca do mesmo. 
Nao encontramos casos claramente expressos em que tal vinganca 
se <leva a comportainento nao aprovado socialmente. (Encontra
mos sim os de explicacao da desgraca por nao ter o individuo reagi
do devida mente no momento do perigo pelos meios socialmente es
ta belecidos, mas isto é outra coisa); . 

3 - que a ausencia de padroes de comportamento, que os leve a 
aceitacao da morte como natural e necessária, o s poe em estado de 
desatento,. transformado em breve em crise de ódio e desespero 4R; 

4 - que a forma de reacao que se lhes apresenta nao é o apelo, 
rogo ou prece; mas a violencia 111anifesta e imediata, isto é, urna 
reacao bem concorde com a que costumam adot~r ante os demais 
pengos que os ameacam; 

5 - que, como em todas as situacoes de perigo, esta .Particular
mente atua no sentido da coesao dos elementos das · famílias
gra ndes: ma is do que nunca sentem a necessidade de estarem juntos 
e, como tivemos oportunidade de assinalar, o simples fato de seu 
aju'1tamento lhes dá maior conforto e segura nca do que qualquer 
outra medida que pudessem tomar. Explica-se, entao, por que o 
fato de nao assistir a morte de um parente sej a urna ofensa invocada 
pa ra justificar urna atitude violenta contra alguém (quando é neces
sário da r urna desculpa). 

48 Outras cu lturas a presentam aos individuos que dela participam o amparo para os 
momentos d ifíceis. M uitas delas chegaram a criar nos seus participan tes um esta
do de espirito capaz de aceitar a morte com resignac;ao ou mesmo de desejar a 
morte . A sociedade kaingang, em face sempre com mortes vio lentas. de que se 
pode escapar somente por contra-ataques, t ra nsferi u a mesma atitude para quan
do a morte natura l ocorre. 
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OS BORORO 

LOCALIZACÁO E CARACTERES GERAIS DA TRIBO 

Os Bororo Orientais (Orarimogodogue do Plana1to Oriental de 
Mato Grosso) tiveram no século passado ·O seu território ·de caca es
tendido do Río Paraguai até perta da cidade .de Goiaz e do Rio das 
Martes até perta de Miranda. De medo, quer dos brancas, quer de 
outros índios (desconhecidos a que os próprios Bororo denominam 
de Kayamo), estes índios reduziram o tamanho de seu território e 
há mais de trinta anos vieram para as missoes salesianas que foram, 
naquele tempo, fundadas na antiga estrada entre Cuiabá e o Rio 
Araguaia . 

. Hoje os·índios Bororo, especialmente estudados por Colbac
chini (que há uns 40 anos está entre eles), temo seu habitat, segun
do este autor, no vale do Rio Sao Lourenco, desde as suas cabecei
ras na zona oriental do Planalto Central de Mato Grosso, até a sua 
foz no Rio Paraguai. 

As duas principais missoes salesianas entre os Bororo sao a co
lonia Sao José (no Rio Sangradouro, ·afluente do Rio das Martes) e 
a colonia Cora~ao de Jesus (no Río Barreiro, afluente do Rio das 
Gar~as), a qual é geralmente designada pelo nome de Meruri (em 
boro ro: .. Lugar das raias"). 
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Di fíc il é dizer o número de indivíduos que compoem esta tribo . 

Herbert Baldus ~9 nos dá para a Sangradouro, em 1934, 5 famílias, 
compostas de 11 adultos e 12 criancas e para Meruri , na mesma é
poca, 28 f a mílias compostas de 32 homens, 28 mulheres e 77 crian
c;as, num to ta l, porta nto, de 137 pessoas. 

Mas os Boro ro na o vivem apenas nestes d o is lugares. E Her
hert Ba ldus concluí que " o número total dos Boro ro que vivem a 
este do Rio Paraguai nao atinge l _.000" 5

<
1

• Infelizmente C olbacchini 
nao nos dá relac;ao numérica dos índios de que está tra tando. 

N a época em que estes índios habita vam regioes vastíssimas e 
pouco conhecidas, supós-se que eles pertencessem a tribos diferen
tes. Aos que habitavatn as margens do Rio Sao Lourenc;o, do Alto 
Paragua i e seus a fluentes deu-se o nome genérico de C oroados. Es
tes sao hoje cha n1ados Orarimogodogue, Bororo Orientais ou sim
plesmente Boro ro. Co mpreendiam várias tribos (Boro ro C oroados, 
Bororo da Campanha e Bororo Cabac;ais) que a principio fora m 
consideradas d istintas . .. A descoberta de jazidas aurí feras de Cuia
bá, da ndo motivo a entrada e permanencia dos civilizados no terri
tó rio dos índ ios Bororo, conhecidos pelos primeiros ba ndeira ntes, 
separo u a tribo em duas partes (oriental e ocidental) que desde este 
tempo fi cara m sem comunicac;ao entre si" ~ 1 • É dos Orienta is que 
vamos ~qui tra tar. 

Pertencem a f a mília lingüística homónima. 
Qua nto ao seu genero de vida, apesar da frase dita po r um Te

reno de que o " Bororo é muito selvagem e nao fica", Herbert Bal
dus afirma que de modo nenhum é ele a penas um povo errante. Só 
dura nte tres meses do ano, mais ou menos, passam em grandes ca
c;adas. O resto do tempo, fixam-se, plantam milho, co lhem frutas 
silvestres, cac;an1 e pescam nos arredores de suas a ldeias. Este modo 
de viver que ado tava1n no passado, conserva-se até hoje. 

A tribo é di vidida etn dua s metades: os exerae e os tugaaregue, 
que po r sua vez sao divididas em 4 wobes ou clas, t irando o seu 
nome de um tó te1n. E1n todas as manifestac;oes sociais e religiosas 
se ma rca esta divisao de tribo . Cada cla tem nomes especiais, cantos 
próprios, o rna 1ncntos particulares, penas de cores determinadas de 

49 Bl\ l. DUS. l krhcrt. /:"1!saio.~dee111u/ogiahrasi/eira . p. 11 2- 11 6. Ver especialmente 
p. 114. de onde tiram os 0s d ados acima. 

50 lhidcrn. p. 116 
51 Cü l.U/\CCll IN l. Pe. /\. & A LBISETTI. Pi:. C . O p. cit. p. ~O. 
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determinados pássaros e que nao podem ser usados pelos membros 
de out ros clas . .. Todo cla tem urna espécie de brasa o e f orrila urna 
unidade m ais estável e mais íntegra do que a familia, cujos lacos en
tre ele sao bastante frágeis" 52

• Regras estritas sao observadas nos 
casamentos; a separacao entre os sexos é mareante; observa-se a 
matrilinea ridade e a matrilocalidade, e um rico cerimohial é obser
vado em vários momentos da vida destes indios (nascimento, ado
lescencia - quando se dá a iniciacao dos meninos -,etc). Depreen
dem-se, em se considerando este povo, as d uas características se
gui ntes: (a) a riqueza com que elaborou todos os aspectos de sua 
cultura, descendo até a minúcias, como por exemplo as verificadas 
po r ocasiao do esquartejamento de um animal ca~ado, que se dá 
nao somente segundo regras técnicas estabelecidas, como segundo a 
observa ncia delas no que diz respeito a quem cabem as várias partes 
do a nimal. Os Bororo nao sao apenas "minuciosos" ·na sua cultura 
material: sua organizacao social é também detalhadamente elabo~ 
rada ~"; (b) outro feitio desse povo é a sua estrita observancia dos 
costumes tradicionais, sendo que,_segundo Colbacchini , pode dizer
se que ele é .. um dos mais severos no tocante aos costumes" . Meca
nismos bem estabelecidós sao empregados, preservando-se a estru
tura t ribal e, como conseqüencia, tem-se urna sedimentacao sólida 
de todos os grupos da aldeia entre si , formando urna unidade de re
sistencia e ac;ao conjunta digna de nota. E assim, divididos embora 
em metades e chis, pode dizer-se que a unidade social mais amp.la é, 
realmente, toda a populacao da aldeia. 

Qua nto a posicao dos sexos na sociedade bo roro, segundo Col
bacchini a mulher teria papel e posicao social superior ao homem 54, 
fato que H"erbert Baldus refuta, concluindo ha ver antes posic;ao de 
igualdade entre os dois sexos. O que se pode, contudo, depreender, 
é que a mulher está mais entregue o lado "profano" da existencia 

52 Ibídem . p.'33. 
53 Em todas as ma ni festacoes religiosas e sociais da tr ibo repo n ta a di visao clanica: 

é ela que regu la, de fo rma bem defin ida, as idéias religiosas, as leis matrimoniais, 
a caca. a pesca. as festas, os ritos fúnebres, a d ivisiio da aldeia. a localizacao das 
casas e até a loca lizacao do m o rto no além-túm ulo. Urna grande riqueza em mi
núcias se observa em sua mitologia o nde, para os menores cost umes. existe um 
cont o o rig inário. Notável também é como esta tr ibo p reserva vivas as suas t radi
c.:?i:s e coagi:. di: modo imediato pelo controle da opi n iao. a sua estrita observan
cia. 

54 COLBACCHI N I, Pe. A & ALBISETTI , Pe. C. O p. cit. p . 116 e ss. 
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" (embora dele nao sejam excluídos os homens, é claro) enquanto que 
ao homem, o lado .. sagrado" da mesma. Evitemos dizer com aquele 
missionário que o fato de terem os homens se dedicado a compli
cadíssimos cerimoniais seria um meio de que teriam lanc,;ado mao 
"para se comp·ensarem da posicao inferior em que as mulheres os ti
nham lanc,;ado" . Do ponto de vista da participac,;ao na vida social 
verifica-se que, apesar de falar esse autor até em matriarcado, a par
ticipac,;ao ·política e religiosa na vida tribal é pequena ou nula por 
parte das mulheres. E se se pode falar em " traeos de matriarcado" 
numa sociedade em que a mulher toma a iniciativa do casamento, é 
a ··dona" de sua casa, etc, é abusivo só por isso c9ncluir sobre posi
c,;ao de superioridade por ela ocupada. 

Chamamos a atenc,;ao para o fato porque esta diferenc,;a de par
ticipac,;ao vai. condicionar urna diferenciac,;ao na psicologia dos dois 
sexos e ditar urna a titude diversa <liante da vida.: Digamos ainda 
que a personalidade social do homem bororo tem mais oportunida
de de enriquecer-se por passar por maiQr número de etapas; do que 
se dá com a da mulher bororo 55

• 

1 - IDÉIAS SOBRE MOLÉSTIA E MORTE 

AS CAUSAS DA MOLÉSTIA E DA MORTE: 

Os Bororo admitem que o individuo caia doente e morra por 
atuac,;ao de agentes diversos (humanos e espirituais) atuando tam
bém de modós diversos. Infelizmente, em alguns casos nao me foi 
possível conhecer como o agente atua., sabendo apenas que por in
fluencia dele, o individuo fica doente e deixa de existir. De um 
modo geral, porém, consideram que a moléstia provém da introdu
c,;ao de um elemento estranho no corpo da vítima. Nao há, entre 
eles, a cren~a de moléstia e morte ocasionadas por furto da alma. E, 
num único exemplo, - nos transtornos da menopausa - encontra
mos a referencia de que estes males decorrem do intercurso sexual 
com os .. bope": se sentem tonturas, dores no útero ou qualquer 

55 COLBACCHINI. Pt:. A . & ALBISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 134: "Os homens for
mam urna espécie de casta compacta e misteriosa, pois das furn;oes religi osas sao 
quase completamente excluidas as mulheres e há ritos e objetos que nao podcrn 
:.cr vistos ou tocados por elas. Parece que os hornt:ns const:rvam entre si os scgrc
d1>s lradicionais da t ribu .. . 
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fato estranho ao seu estado menopáusico, as mulheres afirman1 que 
nesta ou nas noites anteriores o bope as procuro u ~~ . · 

A dificuldade maíor que se tem em classificar as causa' de 
doenc,;a entre os Bororo, está em que muitas vezes, elas sao conside
radas pelos seus síntomas externos; outras pelos agentes que as pro
duzem ; outras pela espécie de relac,;ao .que se estabeleceu entre o 
agente e o paciente; outras ainda pela natureza da infrac,;ao feita 
pelo índio. Como, porém, a considerac,;ao do agente produtor é a 
mais constante, adotaremos este elemento como ponto de partida 
da classificac,;ao: 

1 - Males produzidos pelos maeréboe (nome genérico con1 que 
designam .o conjunto das almas dos feiticeiros mortos ou bairc) , . . 
Introduzem corpos estranhos na parte do organismo que se torna 
doente. A esta causa se prendem sobretudo as rioenc,;as com dores 
localizadas: 

a) geri-guira-re-u (isto é, aquele do rosto cornudo): esta docnc,;a 
ataca o corac,;ao e ocasiona a morte; 

b) boréu (nome de um inseto coleóptero qu~ rói o milho): este 
mal, se na.o for curado logo, produz a morte; 

c) peguigo ( um in seto): moléstia nao mortal e curada con1 raci 
lidade; 

d) ore (um inseto): moléstia nao mortal e curada com facil1da-
de· 

' 
e) jorubbo (beso uro, coleóptero, estrepe): moléstia nao n11 lr tal 

e curada com facilidade. 
f) Observa~oes: no exposto, deve-se observar: 
(1) que muitas vezes há a introduc;ao de mais de um corpn c:,

tranho na vítima, o que dificulta a cura; 
(2) que geralmente os corpos introduzidos assumem a form ;1 de 

um inseto, ou melhor, sao acreditados ser o próprio in seto q uc dú 
seu nome a doenc;a; . 

(3) que fazem distincao quanto a gravidade e possibilidadc de 
cura das diversas doencas. 

2 - M a/es produzidos por espfritos malignos de natureza ind<:Jini
da: entre estes espiritas podemos citar: burekoibo, karaiwadogue. 
meridogu'ettuo, meri-rugo. 

56 SOUZA, Dr. M aciel de. Op. cit. p. 345 . 
57 Bialre é o plural de bart (médico-feiticeiro) . 
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3 - Males produzidos pelos espíritos de certas plantas utilizadas 
pelos índios uns contra os outros. O jorubbo-doddo, ou apenas jo
rubbo, é qualquer planta a que se empreste o poder de causar mal. 
Os Bororo estao cientes de que todos conhecem como utilizar a 
planta, mas desconhecem como chegam a tal ciencia, porquanto há 
mistério e segredo sobre isso. 

4 - Há urna referencia muito passageira na obra de Colbacchi
ni e Albisetti 5

& de que os aróe (espíritos dos mortos) podem causar 
moléstia e morte. Contudo, nesta própria obra 59 afirmam estes 
mesmos autores: "Os baire dizem - e os indios acreditam - que as 
doenc;as sao devidas a corpos colocados pelos maeréboe na parte do 
organismo doente". E o Dr. Maciel de Souza 60 afirma que é sempre 
o bope, espirito do mal, que ocasiona as doenc;as. 

5 - Males produzidos. pelos baire. Neste caso os índios dizem 
que quem morre por este motivo "foi comido pelo bari" ("bari ok
waguere", isto é, "o bari o comeu") 61

• 

CONSIDERAC0ES A RESPEITO DAS CAUSAS DA MOLÉS
TIA E DA MORTE 

1 - Doen~a e morte podem ter por causa agentes sobrenpturaiS: 
a) o espírito dos mortos, por inobservancia ou quebra de tabus 

por parte dos indios. Infelizmente, a inf orma~ao a respeito é bas
tante pássageira e nao sabemos quais os males que podem advir 
destas infrac;oes. Contudo, a seguinte passagem pode permitir o le
vantamento de urna hipótese quanto a isso: no período menstrual 
da mulher, o homem nao tem rela~oes sexuais corn ela. Se o fizer, 
será excluido de todas as festividades sociais e feligiosas porque os 
aróe que o espreitam dia e noite proíbem esta uniao. Mesmo que 

· queira ocultar a quebra <leste preceito, os aróe previnirao a taba por 
intermédio do bari. Por esta transgressao o indio será acometido de 
moléstia gravíssima, da qual lhe advirá a morte, abandonado po
rém de todas as ben~aos dos aróe 62

• N este exemplo observa-se: 

58 COLBACCHINI, Pe. A. & ALBISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 121. 
59 lbidem, p. 101. 
60 SOUZA, D. Maciel de. Op. cit. p. 342. 
61 COLBACCHINI, Pe. A. & ALBISETTI, Pe. C. P. 122. 

. 62 SOUZA, Dr. Maciel de. Op. cit. p. 345. 
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(1) ser a ben.cao dos aróe algo de desejável como garantía de se-
• A • . • 

guranca e ass1stenc1a; . 
· (2) serem os baire (os porta-vozes das más notícias) os incum

bidos de relatar o fato a tribo; 
(3) como moléstia e morte sao, de um modo geral, concretiza

das nos seus produtores (os maeréboe ou maus espíritos), de que os 
baire sao ·os intermediários junto aos homens, é por intermédio dos 
baire e nao dos aroettawaare (os intermediários dos arÓe) que se faz 
a comunicacao; 

(4) a passagem relatada sugere a hipótese de que, pecando cqn
tra as tradicoes da tribo (de que os aróe sao os zeladores no mundo 
de além) fica o índio sem a assisténcia <lestes e por conseguinte, 
passível de sofrer a atuacao dos maus espíritos; mas nao ternos 
nada de bem concreto que indique os aróe como produtores .. ati
vos" de maleficios 63

• 

b) a alma dos baire mortos (maeréboe): como em vida, conser
vam depois da morte a qualidade de causadores de moléstia e mor
te· 

' 
c) espíritos maus, de natureza indefinida, e que entram tambén1 

na designacao genérica de maeréboe, talvez para explicar os casos 
de moléstias menos costumeiras ou rebeldes a cura. 

2 - Doenc;a e morte podem ter por causa um agente hun1ano, 
atuando embora segundo principio que os ultrapassa: 

a)~ aplicac;ao de plantas maléficas: animistas, acreditam que o 
que age na produc;ao do mal q uando a planta é aplicada. é o espíri
to da planta, mas, trata-se do simples espirito presente na planta e 
nao de qualquer qualidade sobrenatural, situada a parle. Quanto a 
utilizac;ao desta, observa-se: 

( l) o jorubbo-doddo, ou simplesmente jorubbo, colocado de
baixo da esteira que serve deleito, na soleira da porta ou sobre a ca
bana do indio, pode causar doenc;a grave e até a morte. Muitas ve
zes esta planta é misturada com tabaco de que se fazem cigarros 
para oferecer a pessoa a quem se deseja fazer mal. Quem quer usar 
desta técnica de feitic;aria vai procurar o conhecedor da planta e sob 
sua indicac;ao vai procurá-la; · 

63 Dr. Maciel de SouLa, Manuel Cruz e Karl von den Steinen falam apenas rhh 

Bope como causadores de moléstia e morte . 
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(2) a dificuldade de se conhecer meihor o emprego das plantas 
"maléficas .. provém do seg.redo que fazem do seu uso ~J: 

(3) esta crenc;a traz os índi:os en1 mútua suspeita: 
(4) a observac;ao de que certas plantas nao sao comestíveis e 

produzem mal a saúde. deve te-Jos guiado na selec;ao das mesmas 
para efeitos de feitic;ari·a . Contudo, como a atuacao delas é geral
mente a distancia, parecem acreditar que a simples intenc;ao de 
quem as aplique pode vencer este obstáculo e faze-las atuar na pro
duc;ao do mal. Faltam-nos pormenores quanto a explicac;ao que 
deem ao fato, bem como sobre si. para atuar, a planta requer um 
tratamento especial (palavras, gestos, fórmulas, etc): 

b) a atuac;ao do bari: os indios acreditam que, ofendido ou hos
tilizado por alguém, o bari, desejoso de vinganc;a, sonha que está 
comendo um animal com o as·pecto humano e o rosto do indio que 
quer fazer morrer e que de fato, logo depois. o " eleito .. adoeca e 
morra . Neste fato, deve-se observar: 

( 1) o sonho é, entre os Bororo, o meio pelo qual os bope mani
festam o futuro aos baire. No fato de sonhar que está comendo o 
índio está implícito: 

(a) que o sonhó, como antecipac;ao, indica que o índio morre
rá "~: 

64 f: proyável que muitas plantas utilizadas contra os animais nas cacad.as, com o 
fito de enfraquecé-los e os tornar mais acessíveis ao homem. sejam empregadas 
pelos indios uns contra os outros. A pesar do caráter secreto destas práticas, sabe
mos. por exemplo. que o KAeaue et aru é urna planta que se mastiga e se cospe 
contra os inimigos. bem como contra a onc;a, para enfraquece-los. Que inimigo? 
Do interior na própria tr ibo? Que atitude. neste caso. tomará o ofendido? Haverá 
urna contramagia? Como a sociedade sanciona esta forma de conduta? O que a 
justifica e em que casos é condenada? O segredo em que geralmente se mantém a . 
feit ii.;aria acarreta duas formas de coerciio social: (a) urna, impedindo que estas 
vingancas pessoais. praticadas de um modo aberto, acarrete conflitos no interior 
da tribo: (b) out ra . resultante do conhecimento de que se pode merecer vinganca 
de um companheiro, levando. por conseqüencia, a observancia de normas de 
componamento socialmente estabelecidas n.o trato com ele. A ausencia de urna 
prática de feiticaria realizada abertamente nao dotou esta cultura de encarrega
dos de "contramagia ... Além disso. nao encontramos entre os Bororo aqueta 
preocupaciio dos parentes em descobrir o culpado pela morte entre os próprios 
companheiros de tribo. como se verifica. por exemplo, entre os Azande (V. 
EVA NS-PR lTCHAR D. E. E. Witchcrafi . O rae/es and Magic among the A zande) 
e entre os M urngin (V. W AR N ER. Lloyd. A block civi/ization). Entre estes últi
mos. quando a morte ocorre. o "Mági~o-branco .. é chamado pelos parentes para 
veri ficar quemé o responsável. O " doutor" entiio anuncia o nome do mataqor e 
os parentés di scutem a melhor forma de vi nganc;a. (Cf. Op. cit. p. 196) 

65 COLBACCHINI. Pe. A. & ALBISETTI. Pe. C. Op. cit. p. 123. 
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{b) como "sen do o bari é já bope, is toé, o bope está sempre ne
le", a realizacao desta proeza pelo bari se torna possível, sem a ne
cessidade de qualquer outr0 meio, porquanto significa a atua<;ao do 
próprio bope; 

(2) no caso de maleficios provenientes do bari, a que a socieda
de reconhece o direito de controle social como urna da~ principais 
atribuicoes, há, automaticamente, o reconhecimento implícito do 
direito de vinganca advindo de seu status privilegiado. 

CAUSAS DE MOLtSTIA E MORTE E O SOBRENATURAL 

Se reagruparmos as causas admitidas por estes índios como 
produtoras da moléstia e da morte, veremos que etas provem da 
atuac;ao de seres sobrenaturais, direta ou indiretamente, incluindo o 
caso em que atuem por intermédio do bari, ou de qualquer outro 
índio pela utilizacao de qualidades .. maléficas" de vegetais. 

Consideremos, portanto, o mundo dos espíritus bororo pa.ra 
depois abordarmos a questao das relac;oes que eles mantem com o 
mundo dos homens . 

1 - Espíritos do Mundo Sobrenatural: 

1 - Os aróe: de um modo geral, sao espíritos que podem viver 
isolados do corpo ou encarnar-se em animais e homens. Admiten1 
as seguintes espécies de aróe: 

a) o espírito dos mortos em geral; 
b) os aróe jakome, que nunca foram homens e sempre t:xistiram 

na rorma de espíritos; e 
c) os aróe dos heróis da tribo; representados por ol:asiao das 

festividades sob o aspecto de um índio, munido de toda sua indu
mentária . 

Partic.ularmente interessantes sao as crenfas e repre.H'ntat;úes 
que tem a respeito das almas dos mortos: 

a) depois da morte vao habitar urna das aldeias de mortos: 
urna, no extremo ocidente, presidida por Bakororo e outra. no 
oriente, onde domina Itubore M'. Ms bem depressa estas almas se: 

66 Esta divisao do mundo do além cor responde a div1sao da tribo em dua' metaJe, 
l á. as alúe1as sao construidas da mesma forma 4ue a~ alde1a~ 1ndigen;.1'. '.\ ,1 111 u11 • 

do das almas há O mesmo Sistema lutemico ex istente na terra. Ü~ herÜI' 1,.'I\ d11.1-
d,lres da tribu - Bakororo e ltubore (gemeos), representado~ em mu11..1, danl,'.t'> 
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" cansam de lá ficar e transmigram para o corpo de animais. Fazem o 
mesmo quando desejam se alimentar de frutas, ca~a. pesca ou qual
quer outro alimento preferido 67

• Cansando-se da nova vida, dei
xam o corpo do animal e voltam ou entao abandonam-no por mor
te do mesmo. Quando livres vao para as montanhas onde se·encar
nam em araras, papagaios e outros pássaros. Os extintos de outras 
tribos transformam-se em outras aves. Os pretos viram urubus pre
tos· , 

b) os aróe sofrem frio, calor, sede, desejo de vingarn;a etc ó~: 
c) o aróe de cada morto tem duas representa~oes: 
( 1) o aróe maiwo "alma recente, último morto": um indio que, 

enfeitado segundo os costumes totemicos de cla do defunto, repre-
senta-o nas cerimónias fúnebres; · 

(2) o poari aróe "apito-alma": é instrumento musical de sopro, 
constituido de urna cabacinha, enfeitado com distintivos totemicos 
e que é guardado para lembrar o morto; 

d) quando o morto aparece em sonho, a presenta-se na forma 
por que foi sepultado, isto é, comos adornos característi~os do cla·. 

2 - Os maeréhoe 69
: O bari quando morre nao tem o mesmo 

destino que as demais almas. Ou vai para o céu, ou fica vagando 

religiosas por jovens índíos, habitam, respectivamente, o poente e o oriente. Sao 
os c.aciql_Jes do mundo das almas (como na vida terrena. há os boc cimigcra (caci
ques) que sao hereditários e ambos exerae, no mundo do além também sao ir
maos gemeos exerae). 

67 As almas encarnam-se em gavioes, araras, tuiutis e outras aves, em lontras, oncas 
e várias espécies de peixes. Os velhos se encarnam em jacarés, hipopótamos, caiti-
tus e sapos. . 

68 Do fato de desejarem vingar-se, provém outra causa admitida como possibilida
de de metempsicose: quando adoece e morre um Bororo por ter comido carnes 
reservadas aos espíritos de Bope ou Maeréboe, sem exorcismo do Bari, a alma da 
vítima, para vingar-se, desafiará a ira dos espíritos e como estes nao lhe podem 
mais fazer mal depois da morte, toma a forma do animal que pode comer aquele 
alimento que, por nao ter sido exorcizado, !he causou a morte e, vagando pelos 
campos, procura encontrar aquele alimento (pesca, caca ou fruta), come-o com 
prazer, afrontando assim o espírito que o castigou. 

69 Segundo Manoel Cruz, em O exorcismo ... p. 155 (rodapé), maeréboe é vocábulo 
formado de maére (sempre eterno) e boe (ente, cousa). Portanto, maeréboe seria: 
ser eterno: Bope é palavra formada de boe (ente, ser, cousa) e epé (contracao de 
pega: mau, ruim). Bope seria o espírito mau, como também sao tratados os mae
réboe-dogue. Talvez se possa concluir que, a semelhanca dos demais mortais. a 
alma do feiticeiro morto é apenas um "ser eterno", cabendo-lhe a designacao 
hope quando age maleficamente. 
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pela terra, ou se afunda por ela. Ao conjunto das almas dos baire 
mortos foi dado o nome genérico de maeréboe. Depois da morte, os 
baire podem transmudar-se em bagre, jaú e especialmente em dou
rado, peixes estes todos grandes e suculentos. 

Os maeréboe sao considerados espíritos maus e muito temidos 
pelos indios. Podemos distinguir entre: · 

a) os· maeréhoe propriamente ditos: habitam o céu, possuem 
· duas pernas, dois bra~os, cabelos fortíssimos, costas cabeludas e ca
be~as esburacadas. Quando fumam, fuma~a sai pelos huracos. 
Quanto a eles há as seguintes cren~as e idéias: 

( l) tornam vermelhas as pedras da regiaó; 
(2) presidem os fenómenos celestes; levam o sol em seu percur

so diário ou melhor, levando na cabe~a um metal incande~cente, 
aquecem com este os homens ªº olharem. a terra; causam o eclipse 
do sol ( quando irados contra os homens lhes viram o rosto); ·o ·cla-

· rao da lua, é devido aos maéreboe que estao nela, sendo que as suas 
fases sao motivadas pelos bafre que vao a brindo e fechando os 
olhos; o eclipse lunar também é sinal de i~a <lestes seres; o vento, a 
chuva, os bólidos, as estrelas cadentes sao animados também por 
eles; 

(3) há alimentos comidos pelos maéreb0e, como a anta, a capi
vara, o jacaré, o veado mateiro, o veado campeiro, o corvo, a serie
ma, a ema, o cará, o milho, etc. 

b) Os hope e os waicuru: Os Bororo possuem ainda duas desig
na~oes para especificar o espirito dos baire mortos que, de um 
modo geral, vimos que denominam de maeréboe. Além dos maeré
boe propriamente ditos, admitem os Bope e os Waicuru, infeliz
mente nao muito claramente definidos no conceito <lestes indios. 
Assim, a respeito dos primeiros, ternos: 

( l) os hope: ·~os maeréboe da terra tem urna só perna, ventre 
grande, o peito e as costas peludos como o morcego e os cabelos 
muito grandes; 'sao maeréboe também, mas sao bope; sao baire 
também, mas sao bope; sao baire ainda vivos (talvez quisesserri di
zer a inda sobre aterra). Habitam no tronco oco da aroeira. Nao co
rnero P que é ·alimento dos que moram no céu ... Nao vao ao céu 
porque cornero muitos animais" 10

; 

(2) 4. uanto aos waicuru ou waiguru Colbacchini só nos dá a in
forma~ao de que sao também a alma dos baire mortos 11

• 

70 COLBACCHINI , Pe. A. & ALBISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 99. 
71 1 bidem. 
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" J - Os Espírítos do Mundo Natural: Todos os aspectos da natu-
reza ten1 seu lado espiritual. A lgumas características naturais es tao, 
contudo, n1ais particularmente ligadas ao sobrenatural. 

A nimistas, acreditam os Bororo na existencia de espíritos de 
potencias várias, que anim~m todos os seres da natureza, inclusive 
o homem e especialmente os vegetais. Deve ter sido a explicacao do 

· principio vital humano a origem desta crenca tao generalizada. A 
respeito dela, convém ressaltar as seguintes peculiaridades: 

a) os fenómenos da natureza, sobre cuja producao ou atuacao 
o índio reconheceu a importancia de sua forca (fenómenos meteo
rológicos e astronómicos) foram colocados sob a dependencia dos 
onipotentes maeréboe (que, como vimos, é.designacao tanto para o 
espírito dos baire mortos, como para um poder sobrenatural cuja 
atuacao se tema). Ao contrário, nao foi preciso ir tao longe para a 
explicacao da atuacao de vegetais que a natureza pos ao seu alcan
ce, possibilitando a facilidade de emprego: f oi suficiente procurar, 
neles mesmos, o princípio vital explicativo, que, por analogía, foi 
admitido como sendo o espírito da planta; 

b) a ausencia de "en fase" sobre a considerac;ao do espírito dos 
animais como urna categoría a parte provém, ao que parece, da 
crenca de que em alguns deles se encarnam as almas dos próprios 
homens depois da morte. Sendo, entao, o animal o depositário da 
a'lma humana, o fato deu margem a que nao elaborassem o conceito 
de espí~ito-animal. Outro fato que deve ter contribuído para a dife
renca entre isto e.O' que se passa em relac;ao aos vegetais, é o empre
go mais generalizado (senao único) de plantas como meios de feiti
caria, exercitando mais a atencao e a imaginacao a seu respeito; 

c) a alma do indivíduo, durante a vida, é um pássaro n e desta 
crenca de que ela pode chegar, durante o sonho, a lugares longín
quos, com grande celeridade, feito só possível a urna ave, provem: 

( l) a crenca na metempsicose, principalmente em aves 73 ha ven
do referencia nos ritos fúnebres apenas as araras vermelhas' e ama
relas; 

(2) a desnecessidade de referencias, por esta cultura, da forma 
por que um homem, depois de morto, se transforma em animal, 
porquanto já havia precedente. 

72 STEINEN, Karl von den . Op. cit. v. 56, ·p. 164. 
73 Post-mortem, a alma do falecido é reconhecida voejando no lugar do seu sepulta

mento sob a forma de arara, ou arrastando-se no pantano quer soba forma de 
um peíxe, quer de sucurí. Cf. CRUZ, Manuel. O cemitério dos Boróros . p. 123. 

86 ' 

AS RELACÓES EXISTENTES ENTRE O SOBRENATURAL 
' 

E O HOMEM. AS FORMAS DE CONTATO ENTRE OS 
DOIS MUNDOS. 

A alma do individuo pode se separar do corpo, durante o sonho, 
e realizar as proezas sonhadas. Acreditam firmemente no que o des
pertado relata. Desta forma, o sonho se converte numa experiencia 
de base tao concreta, quanto as experiencias acorridas na realidade. 
É fácil compreender que, assim sendo, nao foi difícil converter estes 
mesmos sonhos em antecipacoes de fatos a se passarem realmente no 
futuro: este '.'transfer" nada mais significa que uÍna extensao do sen
tido deles.. 

É também evidente que os maus acontecimentos antevistos se
jam os que mais despertam a curiosidade da tribo. Donde o se ter feí
to dos maus sonhos a concretiza~ao de maus presságios, provindo 
desta crenGa, por exemplo, .o hábito de sacrificar o . recém-nascido 
logo após o nascimento, entre outros motivos por terem seus proge
nitores sonhado com fatos que demonstram que a comunidade será 
acometida por desgra~as. A supressao do nascituro assume o aspecto 
de urna medida preventiva. 

A previsibilidade de acontecimentos nao podia deixar de se con
centrar de preferencia nas maos daqueles com a.fun~o de interme
diários entre os homens e os seres sobrenaturais. Donde, como vere
mos, .serem os médicos-feiticeiros nao somente imbuídos da mesma 
e renca comum a sua comunidade, como até apoiados na sua f unGao 
de antecipadores de acontecimentos. É assim, como nos casos relata
dos por Karl von den Steinen, chegou-se a ajudar artificialmente o 
desenlace de duas pessoas de quemo bari havia predito. a morte, su
focando-se-as, para que nao falhasse a 'profecía. E este autor i4 sugere 
a hipótese de que "tal intromis$aO é facilmente compreensível numa 
tribo de nómades cac;adores, mesmo 'se ela nao pusesse no mesmo 
plano homens e animais: eles estavam acostumados a dar o golpe 
mortal nos animais moribundos ... " 

1\s idéias sobre a vida post-r..1ortem prendero-se, com facilidade, 
as crern;as sobre a vida terrena: a passagem do ser humano a animal, 
pelos sonhos, realidade a todos visív.el e que a cultura Bororo dá 
co.mo explicac;ao das fa~anhas realizadas pelo "double". Daí provém 
a crenca na metempsicose, principalmente em aves, como a alma no 

74 STEINEN, Karl von den. Op. cit. v. 56, p. 163. 
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.. ~onho . E a lenda de lparexeba relatada por CoJbacchini '~ apresen ta 
os .. socós" (odogue) como os antepassados dos banddagebague 
(fa mí Ji a dos chef es da aldeia). O sistema totemico dos Boro ro se 
prende a. idéia das aves como portadoras das almas de seus antepas
sados~ portanto. neJas passarao também algum tempo, após a marte, 
a alma dos indios e de seus descendentes. 

E os ritos mortuários, de que trataremos depois. ao lado das ho
n1cnagens que se prestam ao extinto, sao• urna forma de .. faze-lo ~n
contrar o caminho dos mortos", colocando-o no seu lugar apropna
do. dcvendo o extinto .. contentar-se coma sua vida de arara" , daí 
por diante. . 

Segundo Karl von den Steinen '"·os Bororo dizem: ''Somos ara
ras". E sobre estas aves pesam restricoes alimenta.res: nao as comem .• 
nen1 a~ n1atam. Esta identificacao deve provir de que, antes de se tor
naren1 definitivamente araras (morte}, podem assumir cotidianamen
te a forma de um pássaro (sonho). 

Habituados, portan to. coma idéia da possibilidade de transmu
du~i1o de hon1ens em animais, nao é dificil compreender também 
porque os haire, depois da morte, se transfo.rmam em grandes peixes, 
\·cados ou antas. Havendo o precedente cultural de que certos ani
n1ais sao possuídos pelas almas dos mortos, porque nao continuar a 
n1csn1a explunacao e dotar outros animais também de alma humana? 
A isto se prende. como sugerimos por. hipótese, que ,tenham dado 
n1ais atenc;üo a explicacao de urna alma des vcgetais do que dos anj
mais. A originaJidade da transforma~ao do bari pi;ovém da sua posi-
1;ao privilegiada e distinta da dos demais homens da tribo. 

Mas, os Boro ro sao típicamente ca~adores. Estariam mal se a 
todas estas crencas nao se lhes oferecesse urna forma de safda para 
que pudessem se alimentar destes animais-pessoas. E esta, a cultura 
apresentou sob a forma, quer de absten~oes alimentares (quando o 
animal nao é imprescindível para a sua alimenla~ao), quer na forma 

·de ritos de exorcismo, pelos quais estes anjmais (quando impo.rtantes 
na ulimenta~ao da tribo) sao entregues sem p.erigo ao consum.o. Tra-

7~ COLBACCHJ NJ. Pe. A. & ALBISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 32-33. 
76 STEINl:N. Karl von den . Op. cit. v. 56, p. 163. Nas palavras proferidas pelo 

arot!Uu waart!. ror ocasiao em que o individuo é sepultada n 'água, só há referen
~ia ú transformucao em araras. Cf. CRUZ, Manuel.. O cemitério dos Boróros. p . 
129 .. 

• No oripinal. é (N. do revisor). 
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.taremos disto mais adiante. Teremo~;, entao, oportunidade de assi
nalar a importancia que a noca o de " morí" (retribui~ao que se faz a 
alguém por lhe ter causado dano) desempenha nestes ritos e o seu 
significado a luz das identificacoes de homens e animais de que aca
bamos de tratar. 

As várias categorías de espíritos que povoam o sobrenatural 
bororo sao claramente definidas na mente destes indios. Disti n
guem os seres benéficos dos maléficos e se de ambos poderh merece1 
castigo, sao distintos os motivos atribuí dos a cada caso, conforme 
teremos o portunidade de verificar. O mundo so brenatu ra l bororo 
con10 reflexo que é de sua sociedade, desempenha a~ao coercitiv~ 
no comportamento dos membros da tribo . Mas há um juízo claro a 
respeito das a~oes que podem merecer recompensas ou vingan~as. 
De sorte que as tres espécies de espíritos que anal isamos há pouco 
(os aróe, os maeréboe e os espíritos do mundo nat ural) , nao se con
f undem nem na maneira por que sao representados, nem na forma 
por que a tuam em rela~ao aos vivos, nem nos moti vos por que sao 
levados a lhes impingir castigo ou dar recompensa. Analisemo-los: 
cada urna destas categorías de seres mostra sua di sposic;ao boa ou 
má pa ra com o homem e este deve tomá-la em conta . 

1 - Os espíritos dos. rnortos: 
Nao merecem propriamente temor dos membros da tribo. 

Urna assistencia continuada é-lhes prestada. Como a cren~a na me
te~psicose permite que estes espíritos se enca rnem em a raras, papa
ga1os e outras aves, conforme tivemos oportunidade de dizer estes 
í~dios gostarn de ter as araras e papagaios do mesticados "p~is as
s1m as almas dos antepassados estao perto e nao sofrcm fome" 1

'. 

Em rela~ao aos aróe observa-se: 
1 - Em lugar de evitarem-se contatos com eles e exorcizá-los 

fazem-se representacoes com o fito de evocá-los. Duas das mais so~ 

77 CO LB ACClll N I. Pe. A. & ALBISETTI. Pt! . C . Op. ~it. p. 't!i7 . 
STEJNEN. Karl von den . Op. cit. v. 56. p. 139: ··~ao se comem . nem -;e 

matam araras ma nsas". E na pági na 163 e ss .: .. Cre-se geralmente 4ue u lio roro . 
homem t! mulher, se t ransforma . depois da morte. em urn a arara vermdha , por· 
tanto. em ave. como a alma no sonho ... As araras vermdha~ sao Boro ru. s1m. o:-. 
liororo vao mais longe. como já o referí. e diLem: - .. Nós somo~ a raras .. - .. '.\. .1.u 
comem n unca a arara e nunca a matam. Lamentam 4uando morn: alg uma . s o: 
men:e silo murtas as araras selvagens,por ~ausa do adorno de pen.i), e. pda me~· 
ma r_a1..~o. tambc!m as rn•tnsas devem confurmar-~e ~om a ~ua ) l)temút1ca deplu
ma1;ao . 
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" lenes destas rcpresen·ta<.;oes sao a chamada "Aróe enneguagueddod
du .. (dar de co1ner as altnas) e a "Aróe kuddu aregoddui mariddo 
kaeddu .. (cianea do aróe corn a roda) . Estas duas representac;oes fa-
1en1 parte de Ulll culto dedicad'O ao espirito dos mortOS e nao visa a 
ohten<.;ao i1nediata de nenhum favor. Ao contrário. sao os aróe que 
recehen1. neste caso. tributo de seus ex-companheiros de tribo. 

2 - Ern qualquer ocasiao de importancia social (cac;ada coleti
,·a. ritos fúnebres. cura de 1noléstia, etc) sao invocados. 

3 - Os cantos bororo contem invocac;ao e recordac;ao quase 
contín ua dos aróe. 

4 - Na celebrac;ao de festas constituidas por numerosas e com
plicadas cerimónias. ·nos cantos religiosos cantados nos momentos 
n1ais solenes da vida (como furar o Jábio inferior da crianca do sexo 
masculino poucos dias após o nascimento. ocasiiio em que se perfu
ra o septo nasal do pai. impor o nome. iniciar o jovem na época da 
puherdadc. nos funcrais. na investidura dos hoe ei111igera (chefes). 
em tudo estao presentes os aróe. 

5 - Os famosos aróe dos antigos heróis da tribo sao representa
dos no inicio da ca·ca e da pesca social, na morte de urna fera, nos 
períodos de calamidade social e de guerra contra as tribos inimigas. 

6 - O poari-aróe é concretizac;ao do culto dos mortos, perpe
t uando-lhes a lembranc;a. 

Bene(ícios provenientes destes espíritos: 
É b·em clara a idéia de que destes espíritos se podem merecer 

favores tanto assim que as almas dos antepassados vao a aldeia 
para comer. beber e dan<.;ar. o~ principais beneficios prestados aos 
vivos sao: 

1 - podem predizer o futuro; . 
2 - podem indicar os melhores lugares para a caca; 
3 - podem af astar doern;as e morte, bem como outros perigos. 

Maleficios arrihuídos a estes espíritos: 
Mas estes indios tem temor da alma que abandona o corpo. As 

n1ulheres e as crianc;as nao podem ver o homem masfar~do q~e du
rante as cerirnónias representa a alma do defunto; se a veem, e eren-- -~ 1.;a que morrerao . 

7X A !'leparai;iio est rita entre os sexos observa-se também nas possibilidades ~i~e~e~
te!'I que térn de lidar como sobrenatural. Mas mesmo os homens. como pnv1leg10 
de!'lte c.:ontato. observarn regras de comportamento bem definidas para se porem 
a !'lah o dos perigos nestas ocasioes. 
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Além disto, admite-se que estes espíritos possam causar molés
tia e morte, mesmo que a sua atua<.;ao se limite a deixar o indio sem 
apoio e, portanto, vulnerável. 

Meios para fugir a estes perigos: 
Esta cultura oferece meios para se fugir ao perigo advindo da 

relac;ao com os aróe e obter vantagens: 
1 - o contato com estes espíritos se processa de modo minucio

samente estabelecido, por meio de evoca<.;oes que se fazem segundo 
um ritual socialmente sancionado 79

, de modo que qualquer malefi
cio é af astado· 

' 
2 - como os costumes que a tribo observa foram introduzidos 

por estes antepassados quando vivos, a estrita observancia <lestes 
mesmos costumes os poe, .automaticamente, em estado propício a 
receber recompensas e af astar ameac;as so; . 

· 3 - por ocasiao de urna morte, ritos fúnebres sao realizados 
com o fito de colocar o morto no local que lhe compete desde entao 
e, nesta situac;ao ainda indecisa de nao pertencer mais ao mundo 
dos vivos, mas também ainda nao ter se localizado definitivamente 
no dos mortos, urna série de medidas sao tomadas ~om o fim pre
ventivo de afastar os males provenientes desta ligac;ao como morto. 
Trataremos depois com pormenores a questao quando analisarmos 
os ritos fúnebres. Lembremos apenas agora que principalmente 
pintura e adornos tem, neste· momento, fun<.;ao profilática. 

79 Veja-se em COLBACCH INI, Pe. A. & ALBISETTI. Pe. C. Op. cit. p. 92-96, a 
descri<,:ao pormenorizada destas evocacoes. realizadas por intermédio de um en
carri::gado especial que atua como mediador entre estes índios e os espíritos dos 
mortos. 

XO t intcrcssa nte verificar que nos ritos em que se,; evocam as almas há sempre a ob
serviincia de certos pormenores que tem funcao social de integracao da tribo bem 
definida. /\ssim. por exemplo, quando as almas sao evocadas para o aróe enno
J.!ll<IJ.!ll<'ddoddu (representacao em que os Bororo convidum as almas para se uni
rcm a eles num banquete comum). cerirnonial este que representa urna maneira 
de se fortificarem os lacos que unem a com unidad.e dos vivo~ com a dos rnortos. 
ohserva -sc ainda que de desempenha outra funcao socia l no interior da própria 
comunidadc dos vivos: as mulheres (as encarregadas de preparar as iguarias) se 
pcrtcnccm ú metade tugaregue, fazem a comida para os exerae e vice-versa e em 
inume ras nutras passagens destes cerimoniais. observa-se como atuam como 
mcios de fort alecer os h1<;os de ligai.;ao entre as du~1s metades tribuis e isto por 
uma meticulosa ohscrvai.;iio de normas verilil:<1da duran te os mesmos rituais . Cf. 
COl.H/\CClllNI. Pe. t\ . & ALBISETTI. Pe. C . Op. cit. p.90-96. 
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e onclusao: . 
I - O sistema totemico da divisao da tribo, o poder político dos 

dois boe eimegera (chef es), a caca, a pesca, a vida doméstica, social e 
política-dos· Boro ro es tao. em íntjma relacao com o culto dos aróe. 

2 - Como companheiros de tribo, continuam a ser encarados 
como passíveis de relacoes amigáveis e da mesma natureza que 
mantinham quando vivos (alimentam-se, bebem e dancam com os 
vivos); "contudo, o seu ••status" de morto dá-lhes urna possibilidade 
de controle sobrenatural, intligindo aos que fogem as boas n,ormas 
de conduta, doencas e morte. 

3 - Como característica mais nítida de sua representacao, te
rnos o serem eles considerados como amigos, protetores e propor
cionadores de beneficios. 

11 - Os . Maeréboe: 
Os aróe sao colocados em relacao aos maeréboe em franco an

tagonismo. Como dizem os indios .. os bope guardam s~mpre ódio 
aos aróe" 81

• 

Doencas e morte sao particularmente devidas aos bope e neste 
setor, parece que os índios admitem que·a pura maldade destes espí
ritos possa ser o móvel suficiente para tal atuacao contra os vivos. 
Desfa forma, nao. é apenas a nao observáncia de normas de com
portamento que pode merecer vinganca; o perigo paira sobre os vi
vos devido a urna possível atuacao <lestes maus espíritos. 

Contudo: 
1 - Se destes espíritos só se pode esperar vinganca, reconhe

cem-se muitas das causas que podem motivá-la e por conseguinte, 
como evitá-la. Assim, zangam-se os maeréboe ou bope quando um 
índio. se alimenta com caca, pesca ou fruta que lhe era reservada, 
sem que antes tivesse obtido permissao do bari. Ora, urna forma de 
fugir ao perigo . decorrente consiste em observar as cerimónias de 
exorcismo. 

2 - Outra forma de protecao que acreditam que os poe a salvo 
contra a maldade infundada <lestes espíritos: quando estao s'ós nas 

81 Dizem os bope e nao os maeréboe. A distin~ao parece confirmar a nossa hipótese 
de que. embora na morte os baire, como em vida, sejam distinguidos, realmen te 
só q uando atuam maleficamente é que se distinguem do espirito dos outros mor
tos. Pode-se ainda acrescentar que, admitindo os Bororo que os espíritos para fa
zer mal se encarnem na pessoa do bari, aparece na frase citada apenas a designa
~ªº de bope que é o nome que recebem os maeréboe quando descem a terra. 
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s~lvas, esf regam o rosto I}ª folha de ~~a árvore chamada ~nna-i 
que os torna invisíve~s aos maus esp1ntos. 

111 - Os Espíritos do Mundo Natu_ral: -
Vimos que particularmente as pla!ltas pode.m ser empregadas 

para causar maleficios. Contudo, .e~te poder ou vtrtude~ c9nf ~rme o 
uso que se fizer da planta produz1ra bem ou mal, e ass1m, se JOrub
bo é considerado causa do mal ou plantas que produzem mal, de 
outro lado também costumam curar 'doencas com o emprego do 
mesmo jorubbo, nome genérico que nao designa nenhuma planta 
em particular, mas as que acreditam ter poder de causar mal ou de 
curá-lo. 

A REACÁO DIANTE DA MOLf:STIA E DA MORTE. OS 
MEIOS DE EVITÁ-LAS. . 

Analisemos, em primeiro lugar, ·a "medicina" curativa dos Bo
roro, considerando os meios, técnicas e encarregados de restaurar o 
individuo doente a sua situacao normal; em segundo lugar, a sua 
"medicina" profilática e preventiva e neste caso, teremos oportuni
dade de estudar os ritos mortuários bem como os demais meios de 
que dispüe esta cultura para defender os homens que dela parti
lham, da moléstia e da morte. 

II - MEDICINA CURATIVA 

A - A cura das moléstias e a rela~ao do médico-fei~iceiro com o 
mundo sobrenatural. A providencia do poder. Os encarrega
dos. As principais atribui~oes de cada um deles. Medicina 
sobrenaturalista. 

A cren~a de que duas ordens de espíritos (aróe e bope) sao di
versas (sendo outro problema o porque da dicotomia) e q~e, exer
cendo influencia sobre a vida terrena fazem-no de modo diferente, 
esperan.do-se deles reacoes també•m diversas, re~uer que_ estas ~u~s 
sortes de espíritos mantenham contato com os vivos por 1ntermed10 
de agentes humanos diversos. 

Estes intermediários, contudo, tem quase os mesmos poderes e 
as cerimónias usadas por ambos sao quase cópias urnas das outra~ . 

Mas, como já o dissemos algures, "'os bope guardam sempre o
dio aos aróe" e o fato de do is feiticeiros derivarem seu poder de um 
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... ou d~ outro é o bastante para que mantenham entre si relacao de 
antagonismo e sejam inimigos 82

• 

- O A roettawaare e a sua relarao com os aróe. Suas principais 
atribuicoes. O Aroettawaare como médico-feiticeiro. 

Os aróe mantem relacao com os índios por meio de urna espé
cie de médium a que eles denominam de aroettawaare (segundo 
Colhacchini) e aroetaurári (segundo K. von den Steinen). A desig
nacao significa "o possuidor do caminho das almas". Os aróe de
signam-nos por aróe eimegera "chef e das almas" 83• Os aróe mani
f estam-se como surgindo das águas 84 e de duas maneiras: pelos so
nhos e mediante urna cerimónia de evoca~ao, durante a qual muitos 
aróe chefiados por um deles, que toma a pa)avra em nome dos ou
tros, encarna-se no corpo do aroettawaare e por meio de)e pode co
mer, fumar, beber e falar com os indios 85

• 

Os aroettawaare sao, portante, os mediadores entre as duas ca
tegorias de seres: os índios e os aróe. Des ta forma, é por meio deles 
que se realizam as seguintes cerimónias e práticas: · 

l - De caráter meramente propiciatório: n aróe ennoguagued
doddu (em que se dá de comer as almas) e o aróe kuddu aregodúi ma
riddo kaeddu (danca dos aróe com a roda). 

2 - Evocacao dos aróe antes da caca ou pesca coletiva: nesta 
ocasiao, na véspera o Aroettawaare se poe em comunicacao comos 

82 Cf. COLBACCHINI, Pe. A. & ALBISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 121. STEINEN, 
K. von den. Op. cit. v. 56, p. 140, diz: "Os Bororo distinguem o bari dos aroetau
rári. Ambos sao curandeiros, mas o aroetaurári; em primeiro lugar, é entoador e 
guiador de danca durante o canto e darn;a aróe, ao passo que o bari é, antes de 
tudo, o médico-assistente. Os brasileiros chamam aquele "padre" e a este "dou-
tor". _ 

83 O papel do aroettawaare como mediador e conselheiro pode ser apreendido 
quando, por ocasiao dos f un erais de um índ.io, no momento em que seus ossos 
sao definitivamente depositados n'água, o personagem acima realiza ali a ceri
mónia seguinte: depois que todos os que acompanharam o féretro .se dispersam, 
o médium fata as almas que vao agora conduzir o extinto a sua última morada re
comend<1ndo-lhes cautela, jeito e que nao preguem susto ao recém-falecido, no
vato no mundo delas; e a este recomenda que ten ha cuidado com.o que disser aos 
aróe ou fizer no outro mundo ... Cf. CRUZ, Manuel. O cemítério dos Boróros. p. 
129. (Ver adiante Ritos fúnebres). 

84 O motivo desta crenca provém de que os mortos sao sepultados n'água, sendo a 
lagoa utilizada para este fim denominada "morada das .almas". 

85 A comunica~o entre os indios e os aróe é sempre indireta. 
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aróe e os avisa da próxima cacada ou pescaria e que por isso este
jam pront0s nos arcos, nas flechas ou nas redes de pescar. Nestas 
ocasioes o evocador das almas é levado pela mao, a fim de que ele 
se ponha em contato com elas para conhecimento do. local onde se 
acha a caca ou o peixe. Nestas ca~adas . ou pescari~s com aróe 
( q uando levam o poari, is to é, a cabacinha que é o símbolo da alma 
do finado) a f un ca o essencial é a de Aroettawaare, que encarnando 
os aróe, indica o lugar onde será encontrada caca abundante "U 

pesca f arta. 
3 - Evocacao dos aróe qua.ndo um índio quer obter algum fa

vor: nao há necessidade de evocacao quando o aroettawaare deseja 
alguma coisa em seu próprio proveito, porque ele já é aróe, isto é, 
está sempre comos aróe que em sonho lhe revelam o que ele deseja 
conhecer. Quando, porém, um índio necessita do ~ediador para 
obter algum favor <lestes espíritos, é necessário evocá-los. Neste ca
so, o índio que pede deve oferecer charutos, .água límpida, água suja 
e um .. boe kuru" (coisa líquida) ou .. canjica" que, por intermédio 
do· médium passam aos aróe evocados, isto é, sao-lhes oferecidos e 
consumidos na cerimónia pelo aroettawaare 86

• 

O Aroettawaare como Médico-Feiticeiro: 
O aroettawaare, no qual se eP.carnam os aróe, pode, em conse

qüencia, além de predizer o futuro, indicar o lugar onde se acha 
caca ou pesca em abundancia, afastar os perigos que ameacam a tri
bo e também curar doencas. 

l - quem pode ser aroettawaare: 
a) homens e mulheres podem obter a posicao de médium; 
b) um bari pode ser aroettawaare ao mesmo tempo, mas segun

do opera. como representante de bope e maeréboe ou como porta
voz dos aróe, procede diferentemente e usa, conforme o caso. de 
métodos de cura diferentes; 

2 - a iniciacao do aroettawaare: 
a) a esc0'h~ de médium é feíta pelos aróe; 

86 Para dt:S(;ricao muis 1.:omplela dos ritos de evocacao dos. aróe. veja-se COI B.-\C
CH l Nl. Pe. A. & AL BISETTI. Pe. C. Op. cit. p . 128-29. Notc::-se: (al 4u~ ,¡ .1róe 
de;:te;:rnünado nun<.:a vt!m só, mas com um séquito de oulro~ (b) 4ue sem prc há 
urna ofocta de;: pre;:sentes; (e) 4ue o aróe;: principal se pronuncia pela boca dl1 mé
dium 4ue;: o encarna; (d) 4ue só de;:pois de um cerimooial é que indaga do 111<111'0 

du "1;onsuha": (e) o aroe;:ltawaarc::.nc::stas ocasióes parece um posse;:ssu: tem 11HH1 -

me;:ntos convulsos em lodo o corpo e nos músculos tesos um contínuu frcm1tu. 
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b) ele é iniciado da seguinte maneira: sonha com acontecimen
tos futuros que se realizam; conserva segredo sobre os sonhos; em 
um dos sonhos é apresentado ao Aige (monstro com forma ~e hipo
pótamo e pele manchada) e beijando-o, adquire poder de curar 
doencas, predizer o futuro e afastar desgracas; caso contrário, seu 
poder será menor 87 • 

3 - ·1ransforma(oes por que o aroettawaare pode passar: durante 
a caca, pode se .transform ar em vários animais e suas transforma
coes tem duplo fim : 

a) quando se transmuda em aves, é com o fito de alca.ncar facil
mente os frutos das árvores ou os peixes obtidos por estas mesmas 
av~s sem dificuldade; 

b) quando se transforma em anta é como fito de favorecer os 
· companh.eiros na caca, permitindo-Ihes alcancar a presa com facili-
dade (urna vez que ele é a própria anta). · 

4 - o método usado pelos aroettawaare para curar os _doentes: 
No processo de cura há, ao lado da evocacao dos espíritos~ a 

seguinte prática: sopra a fumaca do cigarro sobre todo o corpo 
doente, em seguida chupa no lugar onde há dore depois sopra, tos
se e cospe, pondo o cuspo na mao e novamente sopra, chupa ecos
pe na mao muitas vezes. 

Na cura pelo aroettawaare há sempre a colaboracao dos aróe. 
Os sonhos é que indicam se a natureza do mal é de molde a merecer 
esperancas ou nao . 

87 Urna o utra fo rma de in iciacao dos aroettawaare nos é a presentada por COL
BACCHJN l . Pe. A . & ALBISETTI , Pe. C . Op. cit. p. 88-89. 
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"O indio escolhido pela alma para ser aroettawaare ve fenómenos estranhos 
quando vai caCdr sozinho, ve um minúsculo pássaro que esvoaca ao a lca nce da 
mao, mas desapa rece se o caminhante lenta pegá-lo; ba ndos enormes de papa
gaios o u de arnras voam sobre ele, caem subitamente como se fossem ful mi nados 
e desaparecem,. e assim out ras coisas semelhantes. Volt ando a a ldeia, sen te-se 
ma l: lendo frio, poe-se junto ao J ogo, domina-o um lremor convulso, sup~rior a 
sua vogtadt:, e murmura palavras in inteligíveis entre a admiracao e o terror dos 
assisten~s. Enquanlo·se acha neste estado, sen te um chei ro de carnes em decom
posi1.;ao sair de urna lagoa, unido ao cheiro do urucu misturado com gordura, 
<.:orno o usado para tingir o osso dos mortos. Urna rajada de vento imp~t uoso 
fu~t ig a-o tao violentamente que o faz cambalear. Sao as a lmas que vem e en tram
lhc no corpo. 1·.ntao fa la. mas nao é ele que fata ; sao as a lmas que fa lam por ele e 
'>C comunil:a com os indios. É aroettawaa re desde aq uele momen to. Os Boró ros 
cntao reúncm-~c e iniciam o can to de Roia kurireu sobre o neo-aroettawaa re e o 
!\ rúe que cnl rou nelc. Terminado o can to, o Aroettawaare. que alé entao fi cou 
<.:orno mono voila a~¡ e o!\ róe rnanifesta o próprio nome. Dao-lhe a beber água 
doce e lhc o(crcccrn cigarros ... 

5 - observáncias á que está sujeito o aroettawaare: 
a ) no exercício de suas funcoes o aroettawaare deve procurar 

nao cometer erro algum , oem violar os ritos ao seu encargo: caso 
contrário, merecerá-a vinganca dos a róe (urna doenca, por exem
plo, que terá que ser curada por outro aroettawaare): 

b) certas restricoes alimentares também lhes sao impostas (abs
tencoes de certos animais, entre os quais alguns peixes). 

Conc/usiio: 
l - nao é sem 'razao que os· brasileiros, segundo Karl von den 

Steinen , chamavam ao aroettawaare de "padre": ele está Ligado nao 
somente a um verdadeiro culto aos ancestrais, como também, na 
cura , emprega um grupo de processos cuja efi.cácia depende da von
ta de dos espíritos dos mortos, eficácia esta que Jhe é garantida por 
ritos de propiciacao e suplicacao 88 ; 

2 - ele representa a ponte de ligacao entre vi vos e rnortos, sol ve 
os perigos de aproximacao do sagrado do profano, permitindo a 
usufruir de beneficios sem desvantagem; · 

3 - pot seu intermédio o mundo dos mortos continua a exercer 
funcao de controle social (observancia dos costumes) e a crenca 
f1estes espíritos, de urna forma abstrata, passa para urna concreta: 
encarnam-se na figura do médium e este, que sem este poder que lhe 
é acrescido nao se distinguiria dos demais indios, torna-se entao um 
agente de controle social de primeira ordem; . 

4 - os mecanismos estabelecidos po r esta cultura na forma de 
condicoes a serem preenchidas pelo aroettawaare (o ser eleito p~lo 
a róe, o ter de privar-se de certos alimentos, o ter coragem suficiente 
para beijar o monstro Aige, o ter de observa r estrita111ente os por
menores dos ritos ao seu encargo, o encontro dramático com o espi
rito protetor, bem como o reconhecimento da tribo q·uando entoa o 
canto de Roía kurireu e as inúmeras situacoes da vida tribal em que 
o médium é chamado a atuar) sao meios que valorizam a posicao 
do a roettawaare e lhe garantem um nível socia l de destaque, bem 
claro no espíri to" de seus companheiros. A tribo sente que nao pode 
prescindir de sua colaboracao quer na obtencao de vantagens, quer 
no afastamento de perigos: 

88 Na cura. os mecan ismos de massagens, su~ao, etc. desempen ham papel secun
dário quando comparados a importa ncia que se atribui a evocacao dos espirilos. 
a ofefl¡¡¡ de prendas a eles e a sua colaboracao. Quando a doen~a é grave. o mé
d ium diz: "Eu nao posso faze r nada po r ti; contudo me esfor~are i j un tamente 
com .os aróe para afastar o mal". 
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.. - O bari e a sua re/aedo com os maeréboe. bope e waicuru. Suas 
principais atribuicoes. O bari con10 médico-feiticeiro e feiticei
ro. 

O ba ri se distingue dos aroettawaare menos nos processos por 
que se poe em comunicacao comos espíritos, do que pela natureza 
desses mesmos ·espíritos. M aeréboe, bope e waicuru nele se encar
nam tempora riamente e cada bari recebe um determinado grupo de 
maeréboe que ele chama de seu .. iwaere". 

A co111u11icacao com o iwaere se faz de duas maneiras: 
. 1 - O bore s-i encarna-se no bari, de sorte que há urna reuniao 

de dois espíritos num só corpo, prevalecendo o do bope, o qual con
sidera toda a pessoa do bari (até seus cabelos e unhas) como sua 
propriedade particular. A pessoa do bari fica eclipsada e só aparece 
nas frases de oferta . No mais, é o bope que fala e con sorne os ali
n1entos oferecidos pelos índios. Para isso, lanca-se mao da cerimo
nia de evota('áo: 

a) na evocacao dos maeréboe pelo bari há sempre urna encena
cao na qual o fumo é grandemente empregado como oferenda a es
tes espíritos: .. Eis o fumo , eis o cigarro, eis a fu maca do cigarro", 
diz ele . .. Veja que o esto.u evocando (refere-se ao seu iwaere) por 
meio do fumo, por meio do cigarro, para que voce desea até 
nós .. . " 'I•'. Quando o bari se poe em comunicacao com o seu iwaere, 
chama-o em altas vozes e quando é apossado por ele, agita-se em 
tremores convulsos. Dirige-se ao sol, grita com toda a forca. com a · 
mao na boca em forma de porta-voz, talvez para que os maeréboe 
que estao naquele astro oucam o seu apelo. Convida estes espíritos, 
depois das ofertas. para entrarem nele, q uer para predizer por sua 
boca a natureza da doenca, quer para. se alimentarem, por seu inter
médio, dos alimentos que lhes sao destinados. 

89 r\ rcspei to da cren~a nos maerc!boe. bopt: t: wai kuru vimos 4ut: no geral sao con
fund idos c(>mo os espirilos maus. Colbacchin i e Albisctti (Op. cit. ) nao sao muito 
coerenles na maneira por que definem esles espirilos de modo que. as veLt:S. eles 
apa rccem Cl>mo o espirito dos baire monos (p . 96). out ras. como espíritus maus 
4uc n unc•t foram hornens na tt:rra mas que podem baixa r a ela por vá rios mot i
\()' (p . 111.} ). sendo 4ue!. 4uando descem a terra.· sao chamados bope (p . 119). 
C(lfllLHh>. s;i (> cla ras as atribui<;óes destes espirilos. os meios por 4ue se podem 
púr cm comunic;u.;;i o C\>lll t:les e só o bari Se! encarrt:ga da fun.;ao de mediador. 

"}() CR llL. i\lanuc:I . () 1'\"t1r d m//I "ª CtJ('CI. clo p t!Í.\' t' t' das ) rllfa .1 t'f/frt' (},\ Burúru . r 
1 5.l- :'~ . \' a tamhl!111 CO LH -\CClll'.\il. Pt: . . -\ & .-\LBISl:TTI. Pe C Op ..:11. p 
l 1~ - 11~ . .;lihrc ll rl1 1• dc C\111..· .1 .,·.i11 . 
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2 - O bope se comunica com os baire pelo sonho. Sao quase 
sempre profetas de desventuras, exceto quando indicam o ·Jugar em 
que a caca ou pesca será. mais copiosa. 

Se aos baire cabe o se pór em comunicacao com os maeréboe, 
bope e waicuru, convém recordar que a sua fu nea o sé· prende estri
ta1nente as crencas a respeito dos fenómenos controlados por estes 
espíritos, seus poderes e atribuicoes. Como já vimos estes espíritos 
produzem os bólides e as estrelas cadentes, presidem os fenómenos 
astronó1nicos e 1neteorológicos, conhecem o futuro e podem predi
ze-lo, causam doencas e as podem curar. ·Mas a sua prerrogativa, 
que ten1 maior i1nportancia para os indios, é que se alimentam ex
clusiva mente de alguns animais e vegetais da terra, direito de pri
mazia que exercem por intermédio do bari, o mediador, aliás, em 
tu do o n1ais que diz respeito . as relacoes entre eles e os Boro ro. 

-
As principais atribuicoes do bari: 
No estádo alucinatório de possuído dos maeréboe, o bari exer

ce ·as suas a tribuicoe_s que consistem, evocando estes espíritos, em '/' : 
1 - exorcizar as carnes de ·animais e as fruta s reservadas aos 

maeréboe; 

tos· , 

2 - predizer onde encontrar a caca e a pesca: 
3 - predizer calamidades e doencas: 
4 -: curar doern;as e repetir os males atribuidos aos maus espiri-

5 - predizer a morte do indio; 
6 - afastar os males que poderiam cair sobre os indios por oca

siao da queda dos bólides, eclipses do sol e da lua, etc; 
7 - rogar pragas aos inirriigos; 
8 - causar doencas e morte aos pr'óprios companheiros de tribo 

que o tenham desrespeitado ou hostilizado. 
Exorci.\'lnos do bari v: . 
U ma das funcoes essenciais de que é incumbido o bari consiste 

nas práticas de exorcismo pelas quais animais e vegetais reservados 

91 Nota-se urna grande semelhan<;a entre a evoca.;ao dos maeréboe e a dos aróe. 
Aqui tam bém há mais de um maeréboe 4ue se apossa do bari : há oferta de pre
~entes : o maeréboe fala pda boca do bari : todo um cerimonial antecede a .. con
sulta" o u "oferta .. e os baire também ficam em estado a lucinatório. como acon
tece com o a roc:tta\\aare 4uando evoca os aróe. 

92 Todos os autores que citamos na bibliogralia das p. 24-25 tratam do assunto e 
particularmt:nte Manuel Crul que se dedica a de especialmente. ~a obra de Col 
bacchini e: Albisetti ver p. 100-101, e: na de Karl von den Steinen ver p. L~.!S-1~2 . 
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"' aos maeréboe sao postos em estado de serem comidos, sem perigo, 
pelos. índios. · · . . 

Nestas cerimónias, nas quais os índios pagam seu tnbuto a~s 
espíritos, diferentemente do que se passa no caso da oferta dos ah
mentos aos aróe, sao discriminados estes alimentos reservados e a 
oferta, em lugar de partir da iniciativa dos índio"s, é urna obrigacao 
que lhe é. imposta sob a sanc;ao de moléstia e ~orte. ... . 

Que'destes espíritos se espera também um tipo de rea~ao dife
rente da que se atribui aos aróe, destaca-se das seguintes passagens, 
a primeira, quando o bari faz a oferta dos alimentos; a segunda, 
quando o maeréboe responde aos índios: "Está aqui o seu prato de 
jaú (se se está oferecendo este animal). Seus filhos n·ao lhe esquecem 
e por isso eu lhe trago o peixe que lhe destinaram. Por isso tenha 
compaixao dos teus filhos, dos teus genros. Nao lhes lance.nem ma
leficios, nem dores, nem coisa alguma" 93

• E a resposta: "Sim, ·meus 
filhos e genros fiquem em paz; nenhum mal lhes acontecerá: nem 

1, . d . h " 94 mo est1as, nem ores, nem co1sa nen urna . 
Finalmente o bari suplica para que os maeréboe ·mandem os 

males para as matas, sobre as árvores, pedras, etc mas nao sobre as 
casas e as estradas dos índios 95

• 

Ainda a este respeito, segundo Manuel Cruz 96
, quando· um , 

bari tenta demorar-se por mais tempo que o necessário na presenc;a 
dos maeréboe, ao voltar a su·a taba, é colhido por um sono forte, do 
qual na0 se desperta ao romper do dia nem como uivo continuado 
da caincalha desenfreada. Quando desperta, todos percebem que 
está abestalhado. 

.. É esta a punicao que recebem todos os sacerdotes que, ao se
rem de~pedidos _com o "ixiá toro" ("vai-se embota") do maeréboe, 
ali se demoram com o objetiyo de devassar, com o olhar, o que se 
passa na morada daquele·espírito". f: urna forma de evidenciar que 
a relacao entre o bari e os espíritos n_ao é incondicional e também ... 
que muito do que se passa no mundo <leste escapa ao conhecimento 
do bari. 

93 CRUZ, Manuel, Op. cit. p. 156. A referencia a filhos e genros se deve a que os 
exerae sao tratados pelo bari como filhos e os tugaregue como génros . lsto se ex
plica pda exogamia entre as duas metades tribaís. 

94 lhi<lcm . · 
95 COLBACCHINt, Pe. A & ALBISETTI. Pe. C. -Op. cit. p. 101. 
96 CRu z: Manuel. Op. cit. p. 156. 
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Das cerimónias de exorcismo pelo bari podemos, em resumo, 
destacar.os seguintes aspectos: 

1 - há urna evoca<;ao dos maeréboe e durante ela, observa-se a 
súplica e a propicia<;ao 97 a base de um duplo dar e receber; 

2 - por ela, afastam-se os perigos presos aos alimentos e se os 
torna em estado de* serem consumidos pelos índios 98

; . 

.3 - é o bari quem comec;a a refeic;ao e depois de farto somente é 
que comeca a distribuir aos presentes o restante do alimento 99

; 

4 - os alimentos oferecidos aos maeréboe sao cozidos pelo ba-
n; 

5 - há animais que incondicionalmente devem ser benzidos 100
; 

6 - nas práticas de exorcismo observam-se muitos pormenores 
comuns a outros ritos, mesmo aqueles 'que sao realizados pelos 
aroettawaare: o emprego do cuspo (sobre o animal e sobre o pró
prio corpo), o emprego do fumo, o emprego da água (que é servida 
e também derramada por sobre o seu corpo) ao lado de manifesta
<;oes psíquicas e físicas: gritaria, tremares convulsos, alucinac;ao, 
etc 11·1. 

97 "Veja que lhe estou invocando por meio do fumo, por meio do cigarro, para que 
vocé des(a até nós, pois agora se matou urna anta (ou outra ca~a) para o seu re
pasto. Por isso eu estou lhe chamando aquí. Os Bororo tem dó e compaixoo de vo
cé. Tenha também compaixoo e dó deles, dos teus filhos e dos teus genros". Cf. 
CRUZ. Manuel. O exorcismo ... p. \54 (O grifo é nosso). . 

• isto é, estes passam ao estado de. (N. do revisor) · . . , . . 
98 E o eacador ao espirito que o interroga sobre qual a caca (por intermedio bart): 

''Sim. e por causa do jaú (por exemplo) e para que voceo toque antes que seus fi- · 
lhos e genros o facam" . Ibídem. p. 135. . ~ · 

99 Os pedacos do animal reservados aos maeréboe (e portanto, aos ba1re) sao sem
pre os melhores. Segundo Xarl von den Steínen (Op. cit. v. 56, p. 141) ninguém, 
exceto o bari, pode comer a tromba da anta, que contém a carne mais ten~a, e o 
lombo do pescoco. Há urna parte do rito realizada logo após a morte do animal e 
outra. quando o animal já foi cozido. É crenca que na noite que se ·segue a refei
cao, o bar! é transportado para o reino dos maeréboe a quem entregará a parte 
que lhe coube na distribuicao da carne exorcizada, segundo nos rel.~ta Manuel 
Cruz (Op. cit. p. 136); porém, segundo Colbacchini e Albisetti (Op. cit. p. 101). o 
bari convida os baire pretos. vermelhos •. brancos etc, os maeréboe, ern suma, ".ª 
descer sobre o alimento a eles 'reservado" . Segundo estes autores, urna vez desc1-
dos os espíritos, o bari enumera as partes que lhes tocam e dá de comer a cada 
um. 

100 Os an imais que incondicionalmente,devem ser benzidos sao os grandes pei~es 
jaús, a capiva ra. a <1 nta e o jacaré. É principalmente a ca beca da anta que pre~1sa 
da cerimónia. o sistema tem:se estendido a algumas frutas , como o pequ1, a 
mangaba. o milho . C f. STEINEN. Karl von den. Op. cit. v. 56. p. 141. 

101 Nao é <le estranhar que as práticas tenham muíto de comum: as crencas que as 
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Medidas tomadas quando falta o bari para o exorcismo: 
Quando por acaso nao ·há bari para realizar o exorcismo, os 

ín.dios nao ficam desamparados. Para fugir aos males que poderiam 
vir sobre eles pelo fato de comerem os alimentos reservados aos 
maeréboe ou bope, pintam o rosto com o carvao de urna planta 
chamada pari-kiogoddo aru burireu (da perdiz remédio (da) folha 
grande). 

Os exorcismos do bari: um exemp/o do caráter marcadamente 
religioso da cultura bororo. 

Na caca boro ro há urna série de peculiaridades dignas de nota: 
l - Em prim~iro lugar, quando ela é coletiva, impoe-se a pre

sen~ de um dos dois intermediários do mundo dos espíritos (bari 
ou aroettawaare). Só quando a caca tem por fim matar a onca "mori" 
( ocasiao em que levam a1. cabacinha simbolizando a alma do finado . 
para o qual se a realiza), o bari nao tem nenhuma funcao. Será ape
nas um substituto do afoettawaare caso esta esteja ausente, invo
·cando, entao, os maeréboe e nao os aróe. Nas cac;adas coletivas co
muqs, o pa-pel principal cabe aos ~aire . Compreende-se esta partici-
pacao dos dois médicos-feiticeiros, urna vez que a indicac;ao do lu
gar em que se encontra a caca é assunto predito pelo sobrenatura.l 
de que eles sao os intermediários 1º2 

.• E, f!lesmo quando eles nao es
tao presentes, nao deixa de haver, por parte de um íñdio "prático" 
na cerimónia, invocac;oes com a finalidade de obter bom sucesso. 

2 - Em segundo lugar, é interessante verificar todas as precau
c;oes' de caráter mágico tomadas pelos índios como meio de fugir ao . 
perigo ou para obter born resultado no empreendimento. Homens, 
arcos e flechas sao submetidos a práticas de natureza meramente 
mágica. 

3 - Outra peculiaridade interessante é a forma, rígidamente es
tabelecida, poi: que se faz o esquartejamento dos animais e a conse
qüente distribuic;ao deles pelos vários parentes: cada parteé separa
da segundo forma prescrita e cabe a determinada pessoa que man-

fundanientam sao as mesmas, exccto nos pormenores de cada situa~o. de sorte 
que as vezes nao passam de cópias urna das outras, variando apenas na ~nfase 
de certos detalhes. O bari repete este mesmo rito, por exemplo, no cumpramen
to de outras atribui~oes, variando apenas as palavras e atguns gestos. 

102 Na ca~a cornurn o papel principal cabe ao bar1 porque é ele quem tem que exor
cizar os alimentos. Na ca~a da on~a morí, porém, o papel cabe ao aroettawaare 
porque este é o representante do espirito do morto. 
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tém esta ou aqueta rdacao com o matador. (Nem sempre, porém, a 
de parente: no caso de matar a onca mori, o encarregado entregará 
o animal aos ·paren tes do . falecido ). 

4 - Finalmente, as práticas de exorcismo realizadas antes que 
determinados animais sejam dados ao consumo. 

A respeito do tributo ,pago pelos índios ao hope, . Karl von den 
Steinen 1.03 sugere explicando o motivo por que, sem as cerimónias 
de exorcismo, o índio seria vitimado caso comesse os alimentos re
servados aos espíritos: é a viva e original superstic;ao que os Bororo, 
no seu estado de cac;adores, tem, de que os homens e os animais nao 
sao mais que diversas personagens. A morte d~ um deles é conside
rada vinganca do que f oi in.orto. E esta crenca se prende a urna mais 
ampla: a de que "o morto busca o vivo". Como é, porém, que o 
animal morto ·faz isso? Por intermédio do bari que está encerrado 
nele. · · · 

De fato, parece que tal explicac;ao é bem fundamentada na ma
neira de ver desses índios. Quer-nos •parec~r que os exorcismos de 
animais e frutas se prenda a instituicao muito generalizada.na socie
dade bororo: a instituic;ao do "mori" a que já nos referimos. Morí 
significa o que se dá a alguém para reparar um dano ou urna ofensa. 
(V. Colbacchini e Albisetti. Op. cit. p. 83-4). Se bem que estas ceri
mónias de exorcismo evidenciem o caráter de contrato en'tre os 
bop·e e os homens (cada beneficio obtido impoe c.erta devoluc;ao) e 
representem urna retribuicao simbólica do que em essencia é pro
priedade desses espíritos (os índios tem bem clara a nocao de que 
estes alimentos que necessitam ser exorcizados pertencem aos ho
pe), que cedem aos homens, nao fogem, contudo, ao esquema do 
mori. E o Bororo nada recebe que· nao de um. morí em retribuicao: 
no fundo, sente que quem se priva de algutna coisa para dá-la, me
rece receber outra em recompensa. (O fato de usar de medidas má
gicas como protec;ao parece indicar a sensac;ao de culpa ao apossar
se dos animais) .. 

Desta forma, ver-se-á depois, a propósito dos ritos fúnebres, o 
significado que se dá a "onca mori", cac;ada logo após a morte de 
um índio como urna retribuicao feita pelos maeréboe a familia do 
f alecido, por te-lo "roubado". 

Ainda outra consideracao: deve-se salientar a importancia dos 
animais e frutas exorcizadas para a economía da tribo. Interessante 

103 STEINEN, Karl von den . Op. cit. v. 56, p. 164~65. 
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ter-se posto estes sob o direito de ·propriedade dos bope, espíritos 
que, de urna maneira genérica, encarnam ·a producao de maleficios 
e sao os mais intransigentes controladores da ordem no mundo dos 
VIVOS. 

Cumpre salientar ainda que a presenca dos dois médicos
feiticeiros na cacada, as invocacoes que se faz antes dela aos espíri
tos, o exorcismo que a elas se segue, marca de um caráter nítida
mente religioso nao só a obtencao dos alimentos, como a sua distri
buicao pela comunidade. De fato , da mesma maneira que se estabe
lece quais as partes do animal que devem ser oferecidas aos bope, 
estabelece-se também quem esquarteja o animal, a forma por que se o 
esquarteja 'º4, a parte que cabe ao matador e a que parentes ele as 
deve distribuir. A determinacao da parte que cabe a cada qual e a 
obrigacao que se impoe de dá-las se ligam estreitamente a mesma 
obrigacao e discriminacao em relacao aos bope. 

O Bari como médico-feiticeiro e feiticeiro: 
Excetuando-se a funcao de predizer o lugar em que se encontra 

pesca.e caca em abundancia, todas as demais atribuicoes do bari se 
relacionam com a questao de causar mal (aos próprios companhei
ros de tribo ou aos inimigos de fora), de evitá-lo e, quando estes 
males nao se devem a sua pessoa, predize-los. Tratamos em particu
lar dos exorcismos de cae.a, pesca e frutas, por ser esta a f un ca o má
xima ao encargo do bari e da indicacao do lugar de abundancia de 
caca e pesca, por ser urna excec~o no grupo de suas atribuicoes. As 
·demais, · enumeradas na página 99 (v.), podem .. ser englobadas cm 
medidas profi/áticas poi ele adotadas (pred.izer para evitar), em ~e
didas curativas e se relacionam diretamente a questao de calamida
des e doencas. Evidentemente, há yezes em que nenhuma destas ati
tudes de defesa pode ser tomada, reduzindo-se entao a missao de 
baria de simples antecipador dos acontecimentos. Mas, as funcoes 
profiláticas, curativas e de previsao quanto a moléstia e a morte, 
podemos acrescentar ainda a de agente ativo, produtor delas. 

J - Medidas profi/áticas toma<ias pelo bari contra a mo/éstia e a 
morte: 

Dentre estas citamos, em primeiro lugar, os exorcismos de ca
í;a, pesca e frutas de que já tratamos. 

104 Ver sobre a forma de esquartejamento e por quemé feíto, COLBACCHINI, Pe. 
A . & ALBISETTI , Pe. C. Op. cit. p. 82-83. 
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Além desta medida que chamamos de profilática, porquanto a 
. sua nao observancia conduz a moléstia e a morte 105

, notamos, tam
bém, realizada pelo bari, a de afastar ·os males que poderiam cair 
sobre índios por ocasiao da queda dos bólides, dos eclips.es do sol e . 
da lua. 

Colbacchini é Albisetti enumeram esta como urna das atribui
coes que compete ao bari e Karl von den Steinen nos·apresenta urna. 
éuriosa descricao da conjuracao de meteoros 106

, ocasia0 em que se 
destacam os seguintes pormenores: 

a) os baire se pin~am exageradamente com urucu (motivo que 
levou Karsten 1º1 a ver nesta pintura urna medida profilática, por
quanto, mais vulneráveis, os baire deveriam ser os mais protegi-
dos); · · 

b) cospem para o ar e, com voz ameacadora, desafiam o objeto 
de seu temor; 

c) transformam-se em possessos, com tremores convulsos pelo 
corpo; 

d) adotam as mesmas práticas que já tivemos oportunidade de 
verificar em outras ocasioes: fumam, cospem nas maos e as esfre-
gam no corpo, gritam,' estendem os bracos, etc 108

• • 

2 - Medidas curativas: o tratamento das moléstias: 
Na cura, notam-se os seguintes pormenores~ 
a) o bari, com gritos, i.mprecacoes e tremores (já descritos para 

outras cerimónias) convida os maeréboe a entrarem nele; 

l 05 V. na obra de Colbacchini e Albisetti, ·p . 90, referencias a respeito da morte 
causada por ter o indio. comido carnes reservadas aos Maeréboe e aos Dope. ln
teressante, particularmente, é a vingan~a que o espirito do morto pode tomar 
neste caso, encarnando-se no animal que possa devorar a carne proibida e neste 
estado, e.orne-Ja a vontade, zombando dos Maeréboe e dos Dope que nao mais 
podem lhe fazer mal, porquanto já é um morto. V. também STEINEN, Karl 
von den. Op. cit. v. 56, p . 164. 

106 STEINEN, Karl von den. Op. cit. p. 166-67. 
107 KARSTEN, Rafael. The civi/ization of the South American indians. Londres/ 

Nova 1 orq ue, 1926. V. índice analítico: Bororo. 
108 Interessante é verificar que como acontece comos Kaingang, o medo extremo 

que acomete os índios nestas ocasioes, lhes dá urna atitude de afronta e cora
gem, levando-os a verdadeiros desafios. Nota-se, contudo, que, se a gritaria é 
geral, a conjuraciio é feíta somente pelos baire e com rituais especiais. A realiza
ciio do ritual os poe em estado de calma depois. Além disso, mesmo a algazarra 
que acompanha o cerimonial, nao é anárquica e o seu medo-cólera é canalizado 
socialmente. 
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b) a previsao de qu~ '! moléstia é cur~vel o leva a prática de um 
ato complicado: geme, torce-se, fuma e "chupa" a cau~a da doenca 
do corpo da vítima e termina com a frase: "Sossega porque o mal -
Jorubbo - está tirado" 109

• • • 
' c) se o mal perdu.ra, o bari diz que no corpo do doente havia 

vários objetos maléficos e tirado um, permaneceram outros; 
d) segundo Karl von den Stein, os baire só curam a noite 11º; 
e) a cura pode ser rea lizada a grande distancia por um bari de 

muita reputacao; · 
f) há restricoes que pesam sobre o bari a respeito das doencas 

que nao deve curar. Por exemplo, as dores do parto e as moléstias 
dele provenientes, bem como as enfermidades feminin as sao f or
malmente recusadas de serem tratadas por ele, sob pena de diminui
cao de seu poder curativo. Neste particular, nao tenho informes 
sobre a quem se pode recorrer diante da recusa do bari. O caso é 
particularmente interessante, mesmo que nos abstenhamos de le
vantar qualquer hipótese explicativa 111

• 

3 - A fun~ao de prever moléstia: 
Por intermédio do sonho, o bari tem contato com p bope que 

lhe transmite o que irá acontecer, se haverá urna epidemia, se have
rá um ataque por parte de tribo inimiga~ etc. Urna das !uncoes prin
cipais do bari, na posicao de médico-feiticeiro, con~iste em fazer o 
prognóstico .da moléstia: se é fatal ou nao. No caso de nao ha ver cu
ra, salienta: "Estás muito mal; nada posso.fazer por ti" . Prediz tam
bém em quantos dias se dará a morte 112

• · 

109 Em geral nestas ocasioes costuma dizer se a moléstia é grave ou leve." 0 fumo e o 
cuspo sao grandemente emprega'1os. Do primeiro, oferecido pelos parentes do 
enfermo, sorve grandes baforadas; com o 5egundo, fricciona o corpo da vitima. 
Urna verdadeira gritaría acompanha estas . práticas, no convite aos espíritos 
para se apossarem dele. Na suc~ao da causa da moléstia, um acesso de tosse in
dica que o objeto passou para a garganta do bari, e este, pondo-o na mao, mos
tra-o aos circundantes. 

110 Ao hábito de só curar a noite, refere-se Koch-Grñnberg entre os indios da Guia
na. Entre os Vapidiana verifica-se o mesmo fato. V. MUSSOLINI, Gioconda. 
Notas sobre os conceitos de moléstia, cura e morte entre os indios Vapidiana. 
Sociología: revista didática e científica, Sao Paulo, 6 (2): 134-155, mai. 1944. 

111 Durkheim, em De la prohibition de l'inceste. Année Sociologique, v. l , p. l e 55, 
apresenta idéias sugestivas a respeito dos conceitos de " tabus" sobre o sangue 
menstrual. 

112 A respeito da previsao da morte do indio, Karl von den Steinen apresenta o 
caso impressionante da morte de urna crian~a de dois anos, de quem o bari ha-
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4 - A fun~ao de /an~ar doenfa e morte: 
Numa funcao mais ativa que nao a simplesmente de evitar, cu

rar ou prever a moléstia e a morte, os baire também sao agentes ati
~os na sua_producao. Neste papel, quando há perigo de assalto por 
parte dos Kaiamo (tribo de inimigos ferozes e assim designada pelos 

1.Bororo), ou por parte dos barae (civilizados), os baire da aldeia pe
dem aos maeréboe que mandem males e morte aos inimigós, pedin
do-lhes também auxílio e instrucoes. 

Os indios acreditam com firmeza que o bari possa fazer adoe- · 
cer e morrer a quem lhe tenha sidu hostil ou que o tenha ofendido. 
No caso em que o mal foi causado pelo próprio bari como vingan
<;a , se o bari for chamado pata curar, finge curar, mas na verdade 
nao faz uso de seu poder curativo e deixa morrer. Neste caso, como 
já nos referimos, os índios dizem a respeito de quem foi morto por 
esta causa: "bari okwague-re gi", is to é, "o bari o comeu" 113

• 

A persona/idade social do bari: 
A pessoa do bari, que sem a relacao com os maeréboe e hope 

nao se diferenciaría da dos demais indios, representa a encarnacao 
. de urna série de crencas comuns a sociedade bororo. E a sociedade 
que o investe no poder (isto é, que o reconhece quando preenche os 
requisitos considerados condizentes com a posicao de bari), lhe dita 
as maneiras de agir e lhe controla o comportamento. Quando reali
za o ritual de cura, por exemplo, este ritual nao teria valor se ele 
nao tivesse posicao ou poder para f aze-lo e nao f osse socialmente 
sancionado. A personalidade do bari e as fontes de seu poder sao 
localiz~das dentro do grupo. Desta forma, urna série de condi~0es, 
obrigacoes e restricoes pesam sobre ·ª pessoa do bari, conforme ve-
remos. · 

l .:. quem pode ser bari: o oficio de bari nao é hereditário entre 
os Bororo: 

a) todo individuo, homem e caso raro também mulher, po'de 
ser bari· 

' 

via previsto a morte para aquele dia. Nao se verificando o acontccimento, a mae 
se incumbiu de realizar a profecía. Colbacchini e Albis~tti (Op. cit. p.110) rela
tam caso identico. O Dr. Maciel de Souza (Op. cit. p.348-49) relata também ca
sos destas prof ecias de morte realizadas pelo bari com grande· precisio. 

113 Nao ternos informes sobre se, ncste caso, a má influ~ncia de um bari pode ser 
contrabalancada ou mesmo anulada pela de um feiticeiro mais forte. ~ possivel 
que nao, porquanto a cren~a de que o indio foi comido pelo bari parece indicar 
que nao pode haver mais remédio para restaurá-lo a saúde. 
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" b) aroettawaare também pode ser bari, como tivemos oportu-
nidade de nos referir. 

Embora mulheres também sejam qualificadas como bari, des
conhecemos referencias quanto a sua reputacao. Seria interessante 
que se tivessem informes sobre se, em tais ~asos, se ded.ica!1'1 espe
cialmente ou exclusivamente· as curas de pessoas do proprio sexo. 
Provavelmente naq, urna vez que nas curas cerimoniais o lado ri
tualístico tem mais importancia que os cuidados externos prest~dos 
ao paciente. Contudo, nada podemos afirmar. A verdade, porém, é 
que se encontram menos mulheres (e mesmo, raras) neste setor, do 
que homens. Isto se prende a que, isoladas da vida religiosa intensa 
dos .homens, tem m~nos oportunidade que eles. Vimos, por exem
plo, que o aroettawaare na sua iniciacao, tem que beijar o mons~ro 
Aige. Ora, o menino já está familiarizado com ele por lhe ter sido 
.. ~presentado" desde a sua cerimónia de iniciacao, na época da pu
berdade, o que nao se dá comas meninas. Além disso, deve-se levar 
em conta todas as outras oportunidades que o homem tem, na vida 
esotérica, de condicionar a sua personalidade ao desempenho das 
f uncoes ritualísticas. 

i ·- a inicia~ao do bari. (aspectos da): 
a) o indio escolhido pelo bope comeca por sentir tremores es

quisitos, sobressaltos, etc. Tem sonhos extravagantes e visoes de 
coisas estranhas, comunicacoes com um ser que nao sabe bem defi
nir e que chama "Waire" (espírito). Em sonho o bope.lhe.mostrarát 
por exemplo, animais de formas fantásticas, posteriormente virao 
os sonhos de profecías com a sua imediata realizacao e se apresen-

. tarao alucinacoes auditivas e visuais; 
b) após estas provas, o espirito apresen ta-se sob a forma de um 

animal e pergunta-lhe se lhe quer pertencer, se deseja ter o poder de 
curar doencas, de expulsar os espíritos malignos; se tudo isto pre
tender, que lhe entregue o arco e a flecha . Isto acontecendo, está 
consumado o pacto. É urna espécie de contrato com o espirito ao 
qual deve jurar fidelidade 11

•; 

~ 14 Para descricao mais completa, veja-se a obra de Colbacchini e Albisetti, p. 111. 
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Com a 'entrega de seu arco e sua flecha o indio renuncia a sua liberdade. Dizem 
os autores aeima que a relacao de dependencia do indio pára como espirito é in
dicada no !)orne lwatre que indica "meu espirito", ou melhor, o "espirito que 
me possui". Este pacto se realiza geralmente estando o indio sozinho na flores
ta. tendo recebido em sonho convite para ir cacar só. Dizem os baire que: no 
momento em que se dá a entrega do arco e da flecha, tudo desaparece da vista; 

• 

c) conserva segredo sobre o ocorrido; . 
d) no momento oportuno, isto é, quando .há ~casiao ~ara re:

velar o seu poder, o seu novo status é reconhec1do: 1sto se da quan
do, em presenca de seus companheiros, é tomado. do espír~t<?; neste 
estado, treme-lhe o corpo todo, fala, gesticula, gnta, pred1z o futu
ro; enfim, está possesso; 

e) em presenca de tal revelacao, toda a trjbo re~onhece º .poder 
do bari podendo ele, doravante, exercer a profissao (exorcizar as 
carnes de animais e frutas proibidas, prediier o futuro, curar as 
doencas, etc) 11s. 

3 - transforma~ües por que o bari pode passar: prodígios do bari: 
Ao bari atribuem os índios poder de transformar-se numa fera 

quando caca sozinho 116
• Além disto, dizem que, quando pela pri

meiía vez oferece carne a bope, pode triturar comos dentes os ossos 
da anta, como se fossem biscoitos, sem gastá-los; pod.e conservar a 
mao na água fervente, pode beber caldo muito quente sem magoar 
as maos ou a boca. . 

Além disto, como já vimos, admite-se que ele possa causar mal 
aos inimigos, e acarretar moléstia e morte para ·~s próprios compa
nheiros. 

4 - observancias e restri~oes a que está sujeito o bari: 
Como tudo o que pertence ao bari pertence ao bope, e como é 

ele o mediador entre aqueles espíritos e os iridios, observam-se as . 
seguintes imposicoes sobre o seu comportamento: · 
. a) deve observar com escrúpulo o cerimonial estabelecido e o 
menor erro mesmo o mais leve ou involuntário, terá como conse-

' ' qüencia a diminuicao do seu poder de curar as doencas ou algum 
maLincurável, mesmo para a sua pessoa; 

mil cores luminosas brilham diante de seus olhos, mas o animal, o ateo e a fle- . 
cha desaparecem e pouco depois ele se encontra sozinho no silencio da floresta. 
(Observ~-se a dramatizacao acentuada do momento solene) . 

115 O Bari possui' conhecimentos sobre a natureza do sol, da lua, sobre a causa dá · 
chuva e do vento, sobre a origem das doencas, etc. Contudo, nao há referencias 
sobre por que modo sao estes conhecimentos adquiridos, se, por·exemplo, por 
intermédio de outro bari. · 

116 Os baire podem transformar-se temporariamente em fera (jaguar. o nea, cobra · 
venenosa) para poder majs facilment~ abracar ou insidiar a anta ou os o~tros 
animais. Urna vez morta a presa, ele volta a figura humana, atravessa o animal 
com urna flecha para que os indios nao vejam o modo extraordinário por que 
eta foi morta. Esta transformacao do bari só se opera quando ele está sozinho. 
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b) nao pode perder fleél\as, quebrar o próprio arco, etc, deven
do conservar todas as suas coisas, mesmo as mais velhas; deve guar
dar até as unhas e os 'cabelos que corta, sob pena de identicos casti-

, 
gos. 

5 - os baire, número e poder: . 
. Na tribo dos Bororo o bari nao é um único; sao muitos. "0.nde 

há boro ro há também bari, embora sejam pouco numerosos os in
divíduos ou famílias", dizem Colbacchini é Albisetti. Muitas vezes 
encontram-se, no mesmo aldeamento, dois e até tres baire 117 • 

Hav.endo. assim muitos baire, nao dependem todos do mesmo 
bope ou waire, donde provém que nao tenham todos o mesmo po
der, urna vez que servem e obedecem a espíritos de potencias várias. 
Des ta forma, desde o momento da fnicia~ao, nem todos os baire 
temo mesmo poder, podem perder parte do seu poder ou aumentá
lo. Disto resulta a diferente fama que possuem os diversos baire e a 
extensa.o de seu raio de influencia. 

6' - a retribui~tio aos servi~os do bari: 
No momento mesmo em que se retira da visita a um doente, o 

bari é '"recompl'.nsado generosamente". Infelizmente, nao~há dados 
sobre a for.m.a por que tal pagamento é feito. 

Conclustio: 
De tudo o que foi dito a respeito do bari e das crencas dele pro

venientes ou tidas a seu respeito; salientamos os seguintes a$pectos: 
l - apesar da tendencia de Colbacchini e Albisetti de porem os 

aroettawaare e as crencas a eles relativas acima dos bari e seu siste
ma de crencas, o próprio material apresentado por estes autores 
contradiz tal ·maneira de ver, porquanto as atribuicoes do bari sao 
em maior número que as dos médiuns 118

; ' 

117 Desconhecemos qual·seja a atitude e o comportamento dos baire uns com 'os 
outros. Sabemos que os baire e aroettawaare se contrapoem e qu~ muitas vezes 
uns desmentem as prof ecias do outro (por exemplo, dizem ser outro o lugar in
dicado por maior abundancia de caca). Porém, quanto a cada grupo do baire e 
aroettawaare em particular, nao sabemos se se reúnem entre si para melhor de
fesa, se se consultam, se chegam a formar urna ºassocia~áo" incipiente ou, se, 
ao contrário, também se contrapoem ou hostilizam ou ainda, dado o reconheci
mento de que tem poderio diferente, aceitam automaticamente e sem conflitos 
sua posi~áo. Seria interessante indagar, outrossim, como se faz a escolha entre 
os diferentes baire e aroettawaare para que atuem em determinadas circunstan
cias. Por exemplo, se cada um já tem sua área definida de a~áo; se depende das 
circunstancias e do poder de cada um, etc. 

118 E éstes mesmos autores nos'dáo como prerrogativas de bari (e náo no-las apon
tam como do aroettawaare) o exorcismo da ca~a. pesca e frutas, o lan<;ar pragas 

• i 

2 - segundo estes mesmos autores, o sistema "bope" nao teria 
outra funcao senao a de impor tributo ao indios, enquanto que o siste
ma aróe entra na vida social e _individual dos índios e vela pela per
petuacao dos costumes tradicionais. Ora, segundo estes mesmos au
tores 119 '"os baire das várias afdeias dao instrucoes relativas as temí
veis e malignas almas dos baire mortos e do complicado sistema su
persticioso que lhes é anexo" e mais "o bari toma a palavra para re
cordar o elenco dos animais e das frutas cujo décimo lhe cab.e". Se 
tal observancia nao fosse o bastante para mostrar a ligacao do siste
ma a vida social e individual dos índios e se nao contribuísse para a 
perpetua~ao dos costumes tradicionais (como se o pagar tributo 
nao fora um destes costumes), salientam ainda l2(1 que "o bari <leve 
observar com escrúpulo o ceFimonial estabeleéido e coitado dele se 
cometer algum erro mesmo leve e involuntário contra este!". 

Repetimos aqui o que dissemos em relacao aos aróe e aroetta
waare ( com as restricoes, é claro, que a simples separacao entre es
tas duas naturezas de seres, bem como a diferencia~ao dos encarre
gados de com ele~ li~ar, facilmente faz· pressupor, e acrescentand.o, 
·antes de tudo *, que a documenta~ao mesma apresentada pelos dois 
missionários citados nos·convence, muito ao contrário, de urna su
premacía gozada pelos bari): 

a) Karl von den Steinen, referindo-se ao bari, diz que "o bari 
nao era "padre" e sim "doutor''; ainda coma diferenfa de que ntio sa
bia mais que um "padre" 121

; 

aos inimigos, a possibilidade de causar morte aos próprios éompanheiros de tri
bo, o cie afastar os perigos provenientes de eclipses e meteoros, etc. Sem dúvida, 
como salientamos, os aróe entram grandemente na vida dos Bororo. Digamos . 
mesmo que as fun<;oes a eles atribuidas, o que dele se espera, sejam coisas mais 
"simpáticas" aos olhos dos dois missionários; concordamos mesmo que .. o ba
ri ... nao dá nenhuma utilidade prática a tribo que nao possa ser obtida por in
termédio do aroetawaare" segundo dizem a página ·121 de sua obra. Mas os doís 
sistemas existem, com grande espanto dos autores, por náp poder explicar a sua 
coexistencia, desempenham f un~áo social bem definida, embora queiram de
monstrar a prioridade temporal cie um sobre o outro e se neguem a ver a cria<;ao 
do sistema bope como urna forma de media<;ao entre o mundo dos vivos e urna 
certa natureza de mortos (ou maeréboe), tendendo a explicá-lo, antes, por um 
empréstimo cultural. . 

119 COLBACCHIÑI, Pe. A. & ALBISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 110-11. 
120 Ibídem. p. 121. 

• no original, antes do maís. ( N. do revisor) 
121 STEINEN , Karl von den. Op. cit. p. 141. 
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b) os baire representarn a ponte de ligacao entre vivos e certa 
categoria de mortos (os maeréboe) e aqui nos parece particularmen
te interessante notar que os aroettawaare .quando mortos seguem o 
destino dos dernais índios, ªº passo que os baire vao para o céu en
tre_ os bope, tornando-se a sua alma também um bope, ao passo que 
a daquele se confunde com a dos demais antepassados; 

c) quanto ao poder coercitivo que por intermédio dos baire os 
rnaeréboe continuam a exercer no mundo dos vivos, salientamos 
que além da imposicao direta de castigos por estes espíritos devida 
a nao observancia do costurne de pagar tributo ªº bope, há ainda 
urna coercao mais diretamente presa a figura do bari (que na verda
de ~ bari porque encarna o bope); quer quando é ele abrigado a se
guir estritarnente o cerimonial de exorcismo, evocacao, etc, quer 
quando ele, agindo como causador de maleficios, impoe aos índios 
respeito a sua pessoa e observancia de seus ensinamentos; 

d) os mecanismos estabelecidos por esta cultura na forma de 
condicoes a serem preenchidas pelq bari (iniciacao, perigos a que se 
arrisca, inúmeras situacoes da vida tribal ern que é chamado a atuar 
em beneficio comum, etc), bem como o reconhecirnento social de 
que sornente ele pode afastar males provenientes dos espíritos a que 
ele deve obediencia e a quem está ligado por urna pacto (doencas, 

. epidemias, perigos provenientes de fenómenos meteorológicos e as
tronómicos) contribuem para por o seu cargo num nível social de 
destaque. A tribo sente que nao pode prescindir de sua cooperacao, 
tanto assim que na falta de bari, o aroettawaare deve substituí-lo 
(assumindo-lhe o papel) ou entao os Bororo dispoem de outros me
canismos para afastar os perigos desta ausencia 122

• 

Presas estritamente, como vimos, ao problema dos meios de 
def esa contra a moléstia e a morte, esta o as crencas relativas aos 
aróe e aos· maeréboe. Na verdade, fato que espanta a Colbacchini e 
Albisetti; os dois sistemas de crencas assemelham-se em muitos de 
seus pormenores e as práticas a eles presas, bem como· as atitudes 
dos encarregados delas, parecem cópias urnas das outras. "Como 

122 Se bem que as duas furn;oes sejam discriminadas, cabendo a cada um dos dois 
feit icciros _um grupo delas. um pode ser substituido pelo outro. Este fato indica 
que fundamentalmente tem eles os mesmos conhecimentos a respeito de como 
li?ar como sobrenatual e que a variacao provém antes dos seres que lhes. sao 
atribuídos. Mas, do ponto de vista sociológico, esta especializacao de funcóes é 
de alto valor. 

) ) 2 

explicar, pois, este bis in. idem de duas categorías de feiticeiros ini
migos que tem quase os mesmos poderes?", se perguntam aquelés 
missionários 1n . . 

Se o fato _pode espantar a missionários, mas nunca a etnólo
gos, a resposta nao é, contudo, simples. Já assinalamos alguns dos 
motivos prováveis. Poderia parecer fantasía sugerir ainda que estes 
dois sistemas de crencas se prendam a divisao da tribo em metades. 
Contudo, corno vimos, há urna série de ocasioes em que se estabele
ce contato e há troca de servicos e obrigacoes entre membros de clas 
de metades opostas. E, como cada cla se distingu·e de outro e con
serva nítida esta distincao, torna-se possível a conservacao da divi
sao da tribo em duas fratrias. É verdade que a separacao nao vai a 
ponto de quebrar a unidade tribal: outros mecanismos encarregám
se de mante-la. Nao sugerimos que fossem rivalidades, rixas,. etc, 
entre a~ duas metades, entao, que tivessem influenciado na divisao 
dos seres sobrenaturais em duas categorías. Levantamos a .hipótese 
de que o esquema de divisao dicotomioa tivesse <litado esta divisao 
dualista. 

. Quanto a identidade fundamental dos dois sistemas, pod~mos· . 
sahentar com Rivers 124 nao haver, necessidade de que se tenha feito 
um av~nco ou urna diferencia~o em doufrina, crencas, idéias, etc, 
para SQ entao aparecerem encarregados diferentes pará lidar comos 
novos ··departamentos" criados. Pór exemplo, nao foi necessário 

. . . ' 
entre m u1tos povos, separar medicina de religiao, para que houves-
se encarregados de lidar com aquele setor da vida social. Pelo con
trário, em mui~os desses povos encontra-se o médico-feitjceiro en· 
tregue a práticas de caráter .meramente propiciatório e suplicatório. 
Nada há a estranhar, portanto, que, entre os Bororo, o simples fato 
de urna dif erenciacao dos agentes causadores (que na comunidade 
go~a~ de diferentes juízos de valor) bastasse para cri'ar, ao. lado de 
do1s sistemas de cren~as, duas ordens de encarregados delas e de 
suas práticas. _ . 
. Nesta, obra de Rivers, podemos enco-ntrar até inúmeros exem
plos de esp~oialistas em .medicina entre povos "'naturais" (dedican
d?-se esp~ctalm~nte ao reumatismo, por exemplo, enquanto outros 
so s~ ded1cam a outro tipo específico de moléstias) sem que esta es-. . . 

123 COLBACC HI NI. Pe. A . & ALBISETTI. Pe. C . Op. cit. p. 121. 
124 RIVERS, W . H. Medicine. magic and religion. London .. 1937. p. 46. 
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pecializacao se deva a qualquer nocao de urna causacao natural, 
mas unicamente a sintomatologia. 

- Os tnédicos-feiticeiros na hierarquia do poder. 
Tivemos oportunidade de assinalar a importancia dos ·baire e 

aroettawaare dentro do mecanismo de controle social da tribo, urna 
das f uncoes que lhes é atribuida. 

Quando, por outro lado, nos voltamos para urna terceira classe 
de individuos, em cujas maos também está o papel de controle so-. 
cial e defesa da tribo - os caciques ou "Boe eimigera" 125 

- verifica
mos que, ainda por especializacao de funcoes, as suas atribuicoes 
sao de caráter tipicamente profano: sao eles que estabelecem quan
do e para onde dev~ ser transportada a aldeia, o lugar da maloca de 
cada cla; que nos ritos fúnebres impo~m o ba aos jovens púberes, 
que por esta form a passam para o mundo dos homens; sao eles ·que 
decidem sobre as ca~adas ou pescarias coletivas; levam a guerra os 
homens; providenciam para que se conservem as tradicoes da tribo 
e repreendem os que as violam; regulam as relacoes entre os índios e 
os brancos; recebem e mandam mensageiros a outras aldeias, pro
curando noticias que interessem aos súditos, etc. 

"Baseados nas crencas e mitos, adquiriram urna grandíssima 
ascendencia e supremacía sobre os outros. Por isso as suas ordens 
sao obedecidas e as proibicoes observadas. E inútil convidar .urna 
orarimogo a fazer urna coisa que lhe foi proibida pelo chefe. A au
toridade, porém, de boe eimigera é puramente moral; nao usa. ne
nhum meio coercivo; o único meio é ª" palavra" 126

• 

Alén1 dos dois chefes heredítários, os boe eimigera (e estes dois 
levam o nome de baaddageba 121

), há outros boe eimigera, os quais 
por suas qualidades físicas e morais (forca, agilidade, habilidade no 

125 A palavra boe eimigera significa "dos indios o chef e". Entre estes, além de dois 
hereditários que cada aldeia possui e que levam o nome de baaddageba (que sig
nifica baa: aldeia e baadda: fazer, construir), sendo ambo~ exerae (enquanto que 
antigamente eram tugaregue), há outros que conquistam ascendencia sobre um 
número mais ou menos considerável de companheiros. 

126 COLB.ACCHINI Pe. A . & ALBISETTI, Pe. C . Op. cit. p. 138. 
127 lnteressante é notar que cada aldeia possui estcs dois chefcs hereditários: um, 

do cliLBalorokuddu ou baaddageba xebeguíu, representante do hcrói Bakororo 
e que possui um instrumento, ika (que produz um som triste que acompanha al
gumas c:erimónias fúnebres e religiosas) como um dos principais distintivos d~ 
~c:u ca rgo: o outro. do clii Akario Bokodori ou baaddageba xeb~guiu. represen
tante do herói ltubore e que possui o instrumento panna como distintivo. 
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trabalho e manejo das armas, conhecimento das tradicoes e dos 
cantos, generosidade, etc) conquistaram notável ascendencia sobre 
um número mais ou menos grande de éompanheiros. Estes os se
guem em sua·s peregrinacoes de aldeia em aldeia e nas excursoes de 
ca~a ou maguru. 

. De um modo geral, portanto, podemos distinguir duas espé-
c1es de encarregados de manter a ordem social. . 

1 - Aqueles cujas atribui~oes sao mais diretamente terrenas, 
cuja investidura depende do fato "nascimento" (o ser primogenito 
do cla Bakorokuddu ou do cla Akario Bokodori), cuja iniciacao se 
faz por meio de um treinamento que nada tem de sobrenatural 128 

. ' CUJaS qualidades exigidas sao nítidamente humanas 129 e que podem 
ser depostos pelos próprios companheiros de tribo, urna vez que 
nao satisfa~am na ocupacao do cargo 130

• Estes sao os caciques que 
de modo geral recebem o nome de boe eimigera, dos quais os dois 
hereditários, representantes dos clas supracitados, sao denomina
dos baaddageba. 

2 - Aqueles cujas atribuicoes se prendem diretamente ao sobr~
natural, cujas investiduras dependem da escolha por um .espírito (a
róe ou maeréboe), cuja iniciacao se faz do modo dramático por 
~eio de vis.oes com estes espíritos, cujas qualidades exigidas pro
vem <lestes mesmos contatos com os espíritos (urna série de pravas 
pelas quais se acreditam que estes eleitos passem) e que nao sao de
p_ostos pelos homens, urna v_e_z q~e nao foram investidos por eles. 
Estes sao os aroettawaare e os baire. 

Desta forma, estes tipos de personalidades representam, na so
ciedade bororo, o seu ápice. Zelando pela conservacao das tradi-

128 COLBACCHINI , Pe. A. & ALBISETTI , Pe. C. Op. cit. p . 138: "Quando nas
cem os futuros baaddageba, sao executados os cantos especiais: o e-ke roía e o 
ure ieddo'aku. Seus nomes sao tirados sucessivamente de um elenco. Enq.uanto · 
j ovens exercitam-se nos vários cargos de atribuicoes dos chef es" . 

129 Ibídem. p . 138: O cacique nao deve ser leviano, palrador e , menos ainda , bri
guento. Deve ser moderado no beber, permanecer n um nivel superior aos ou
lros para ser respeitado e obedecido. Nao deve ser fanfarrao ou soberbo. 

130 Ibídem. p. 141 : Quando um chef e se torna indigno de seu oficio é deposto. No 
seu lugar é colocado um outro que tenha dado provas de valentía e bondade. 
Preparam-se os enfeites e o bapo rogo as escondidas (o eleito de nada sabe) . Em 
ocasiao de urna cacada ~ficial com os aróe, depois de um canto entoado pelo 
Aroettawaarc. um dos Bororo aproxima-se do escolh ido com o bapo. o pega 
pela miio e lhe oferece . Recusa-se a principio o escolhido. mas depois. com as 
insistencias dos companheiros, aceita o bapo e fica sendo o novo chefe. 
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" COeS e COStumes tradicionais, sao eles próprios SUJettOS a ·rígida 
coe~ao que provém, quer dos próprios companheiros de tribo, 
quer dos agentes sobrenaturais 131

• · 

B - A Cura das Moléstias: A Medicina Vegetal. 
O emprego de plantas "medicinais", que muitas vezes nao tem 

realmente nenhum valor terapeutico ou profilático, é f eiiq sem a in
tervencao do médico-feiticeiro. M uitas vezes, porém, concomitan
temente a prática daqueles (ritualística), aplicam-se vegetais para o 
tratamento dos síntomas da doen~a. Colbacchini e Albisetti 132 nos 
dao urna lista bastante avolumada nao só da variedade destas plan
. tas, como da especificidade de seu emprego. Bastante interessante é 
analisar a enorme farmacopéia bororo e discriminar, por esta análi
se, nao só o valor curativo, como o preventivo ou profilático e o de 
produ~ao de fins desejados (crescer robusto, ter boa memória, tor
nar-se invisível, etc) atribuído a estas plantas. 

E estes dois autores viram bem a importante funcao psicológi
ca que desempenha a fé nas propriedades <lestes vegetais no .. con
forto, auxílio e alivio nas necessidades da vida, nas dores e nos ma
les que afligem es tes índios~', dispondo de meios tao ao- seu alcance 
contra os males. Que ·importa que em muitos casos o valor medi
cinal da planta seja ri'ulo? 

Quera causacao seja sobrenatural ou nao, nao negligenciam o 
tratamento dos síntomas, ao contrário, parecem se preocupar em 
remover as "causas primárias e sobrenaturais"' sornen te quando a 
doenca é de natureza séria e nao cede com facilidade. 

Na verdade, nem sempre se pode negligenciar o valor térapeu
tico real de algumas plantas. 

Quanto a aplicacao <lestes remédios vegetais, é ela bastante va-
riada na forma: ... · 

1 - uril raminho na orelhá, um .. pedacinho de unfa folhinha in
troduzido a guisa de brinco; 

2 - das raízes e madeira fazem carvao que reduzem a pó bem fi
no, juntando-o €Om urna resina que chamam de ••kidoguru" - al
mecega 1.i

3 que é urna resina aromática e aplicam-no tracando linhas 

131 Deve-se ob·servar como traco comum na investidura ou reconhecimento de um 
cacique·. aroettawaare ou bari , a manifestacao coletiva. sempre incluida a entoa
cao de cantos especiais para cada caso. 

132 C OLBACCH INI, Pe. A. & ALBISETTI . Pe. C . Op. 105- 107. Veja-se também 
.. VocabuJário da Llngua Boróro", p . .o?~. · 

133 t interessante notar tal emprcgÓ do kidoguru e o emprego também de penas de: 
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verticais e horizontais sobre o rosto, testa e partes doentes. No caso 
de doencas nao loca1izadas; costumam fazer manchas como carvao 
e a resina no peito, e se a doenca é grave, sobre a resina colocam pe-
nas de passarinhos 134

; · 

3 - usam mastigar as raízes, f olhas, etc, e depois cuspir ou umé
decer com a saliva a parte doente; 

4 - aplicam individualmente (isto é, sem intervencao do médi
co-feiticeiro) as massagens nos casos de reumatismo, dores hevrál- . 
gicas, etc; · 

5 - empregam infusao de jenipapeiro (Genipa americana), que 
eles denominam ºbie-i", na lavagem de feridas, com o efeito de te- . 
rem diminüídos o ardor, a inflama~ao e a infec~ao; 

6 - no casp de picadas de cobras, mal elas se dao, mastigam e 
engolem o suco de urna raiz especial, com resultados muitas vezes; 

7 - Conclusao: 
No emprego de.plantas para a cura das moléstias pode~os ob

servar: 
a) que. muitas delas sao discriminadamente usadas para casos 

especiais de doencas, ao passo que outras constituem urna espécie 
de panacéia para qualquer mal que aflija o individuo no tocante a 
sua ~saúde. Ex.: aróerublo= raiz carbonizada e pó misturado com 
kidoguru é aplicado contra qualquer incómodo; . 

b) que as plantas sao usadas: 
( l) em infusa o; 
(2) .reduzidas a carvao; 
(3) aplicadas com saliva, substancia a que parecem emprestar 

valor curativo e que, como vimos, aparece freqücntemente nos ritos 
qe cura dos bari e aroettawaare; 

c) que os desenhos feitos com o carv'ao destas plantas medici
nais permite deduzir que acreditam no valor curativo <lestes mes-
mos desenhos; ·. 

. 
passari nho sobre eta, em outras situa~oes, como, por exemplo, por ocasiao em 
que se fura o lábio inferior da crian ca ~os 7 di as após o nascimento, quando se 
faz o sepultamento n'água, em que alguns indios também se enfeitam assim, etc. 
Esta resina tem urna infinidade de empregos. 

134 Esta prática, em se tratando de moléstia grave, deixa antever que, além da inter
, vencao dos médicos-feiticeiros e de suas práticas de cura de que já tratamos e 
que nao incluem esta, deve haver concomitantemente outras medidas aux iliares 
independentes do bari ou aroettawaare. 
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d) que a farmacopéia bororo é do conhecimento individual dos 
componentes da tribo, que dela lancam mao, procurando a cura 
por si mesmos, independentemente da atuacao dos médicos
feiticeiros, ou auxiliando com ela a atuacao destes; 

e) que· a experiencia sobre os resultados,. ou, as vezes, simples 
raciocínio por analogia, os leva a incluir entre "remédios" tanto 
'plantas que realmente tem valor terapeutico, como aquelas que 
nada significam neste sentido. Por exemplo, segundo Colbacchini e 
Albisetti, a resina kidoguru "parece ter realmente eficácia curativa 
particularmente em certos casos: como dor de cabeca, dor de dente: 
nevralgia ou reumatismo" 1.1s. Caso de crenca na eficiencia por pura 
analogía, ao contrário, nos parece a aplicacao do Xúroe cujas folhas 
e ramos agitados contra o sol servem para af astar os males da inso-
lacao: · .· · 

Os Vegetais: Outras Possib~lidades Mágicas de ·Seu Emprego: 

Além do poder curativo e profilático das plantas (de que trata
remos dentro em breve),· há aplica~oe!i puramente fundamentadas 
na crenca das virtudes destas· mesmas plantas na producao de fenó
menos desejados. Des ta forma, como já ti vemos oportunidade de 
referir, um vegetal é acreditado produzir este ou aquele efeito se
gundo o emprego que dele se faca. E o princípio que fundamenta 
como dissemos, a qualidade inerente ao meio de producao empre~ 
gado (já nos referimos ao jorubbo doddo ). 

A mesma crenca fundamenta as seguintes utilizac0es de plan
tas medicinais: o jo rubo, cuja casca é ligada f ortemente as articula~ 
c0es dos meninos e serve para robustece-los e faze-los crescer fortes· 
do· baxe enodo'reu mastigam as cascas e as raízes para terem bo~ 
memória; do kiegue et aru chupam as f olhas e cospem nos compa
nheiros para -torná-los fracos, o mesmo f azendo com as oncas nas 
cac?das par.a ª.ma.nsá-las e. vence-las; aplicam o carv~o de metug'u
ke, 1erube no cocc1x das enancas para crescerem; empregam o ore'
go e'lfb<J (as folhas verdes do) dentro do cinturao para facilitar o 
parto; as ~oca_s que desejam ter filhos poemas folhas do mariguido 
sobre o c1nturao; as folhas, ramos e raízes do bareguekeru reii sao 
usados n~ cintura pelas mulheres para evitar ·a concepcao; certas 
plantas sao colocadas no furo da orelha para conservar perfeito o 
aparelho auditivo, etc., etc. · 

13" COLBACCHI NI, Pe. A. & ALBISETTI , Pe. C. Op. cit. p. 104. 
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· Achamos particularmente digno de nota qye, numa tribo preo
cupada coma tradicao e em que as lendas tradi~ionais sao transmi
tidas fielmente de geracao em geracao - scndo tido em alta conside
racao aquele que conheca toda a história em seus pormenores e sai
ba expó-la com desembaraco -, haja remédios para desenvolver a 
memór·ia e reter com facilidade as lendas e cantos. Por exem.plo, o 
giu é um vegetal que, como. kiddoguru, · usa.m a!Jlicar aos ouvidos 
para bem apreender os cantos; para manter a memória das lendas 
da tribo pronta e fiel, usam mastigar a raiz e a casca de um arbusto 
chamado báxe ennoddoreu (bico de garca); para obter desembaraco 
na descricao, esf regam os lábios com f olhas de makao u ke jorubbo 
(remédio comido pelo makao, isto é, urna ave). 

.. 
111 - "MEDICINA" PREVENTIVA E PROFILATI
CA 

Em outras partes desse trabalho abordamos muitas das ques
toes que se prendem diretamente a profilaxia. Relembremo-las e 
acrescentemos outras: os exorcismos do bari; o hábito de pintar o 
rosto com o carvao da planta pari-kiogoddo aru kuri'reu (da perdiz o 
remédio (da) folha grande) para comer os alimentos reservados aos 
bope quando nao há bari para o exorcismo; o uso de o cacador da 
onca mori (V. adiante o significado), por ócasiao dos ritos fúnebres, 
pintar o rosto de negro como carvao da raiz do aigodogué e erubbo 
(das plumas o remédio) para que o espírito que se encontre na selva 
nao o reconhe~a e nao se vingue; o nao ter contato, nem rela~oes se
xuais com a mulher menstruada, evitando' que, no primeiro caso, 
ao se passar depois a mao p~elos cabelos, eles encanecam e pelos 
olhos, a yista se torne fraca e, no segundo, se seja acometido de mo
léstias gravíssimas e até da morte; o emprego de urna grande quan
tidade de plantas cómo meios preventivos n 6

; a utilizacao da desin-

136 Urna série de plantas é empregada como meios preventivos: o vaigabe icrubo é 
· passado (a casca e a raiz queimadas) sobre o corpo para que índio nao seja visto 

pelo trovao, nem fulminado pelo raio; o am6 erubo é esfregado cm forma de car
vao sobre o rosto para evitar qualquer mal; as folhas do codobo eru sao esfrega
das e a raiz queimada é apli~ada para evitar a mordida de cobras; um raminho 
de acoxeu nas orelhas evita doencas; a raiz do kiago rogo e jeruboreu é aplicada 
no rosto, carbonizada, e cm várias partes do corpo a fim de evitar qualquer mal ; 
as folhas do ge poro sao penduradas na porta da cabana para que nao entre por 
eta a doenca .. . 
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" fec~ao em certas circunstancias, como, por exemplo, quando, por 
ocasiao dqs ritos fúnebres, após retal harem o próprio corpo sobre o 
cadáver, esparzem sobre as feridas a polpa do fruto do jenipapo, 
como fito de desinfetá-las e estancar o sangue, ou quando após cor
tarem o cordao umbilical da crianca amarram-no com imbira e 
póem sobre o mesmo urna camada de pó de cupim do brejo, ao qual 
atribuem virtudes cicatrizantes; o uso da pintura em ocasioes críti
cas, como por exemplo no momento das cerimonias fúnebres, 
quando pintam os cabelos extraordinariamente de vermelho 137

, ou 
outras circunstancias de perigo, como, por exemplo, no caso relata
do por Karl von den Steinen 138 em que os Bororo conjuravam um 
1neteoro, quando os "dois baire estavam sobremodo pintados . de 
urucu" como duas pessoas que, devido ao papel mais ativo e, por
tanto, de ma.is perigo, devessem estar mais protegidas 139

• 

OS RITOS MORTUÁRIOS: SUA FUNCAO PROFILATICA 

1 - Idéias e cren~as: . 
(Para melhor esclarecimento, ver o que foi <lito sobre "O espirito 
dos mortos'' e "R~lacao . entre o sobrenatural. e o homern"). 

a) As · cerimonias fúnebres representam a forma por que estes 
índios acreditam realizar a passagem do · morto <leste para o outro 
mundo, de forma a colocá-lo na categoría dos bi-re-ú (defunto) e as
sim, desde entao manter com ele rela~oes de outra natureza. Desta . . 

(Infelizmente nao sabemos a designacao científica ou mesmo popular, em 
nossa língua, destas várias plantas). . 

137 STEIN EN, Karl von den. Op. cit. p. 156: "Alguns boróro mostravam-se de 
grande gala por detrás do ranchiio, cabelo e corpo pintados de urucu, testa cir
cundada da lista de lacte preto, com o cartucho festivo encimando a bandeira 
pintada, tendo grudadas nos bracos e no cabelo penas verdes de papagaio e tra
zendo na cabeca dois parikós e a baragára, achando-se as rodas de penugem e o 
perfurador dos lábios também adornados de penas". Esta descriciio faz parte de 
um rito mortuário. 

138 STEINEN. Karl von den. Op.cit. p. 166-67. A cena descrita poresse autor é nao 
só interessante sobo ponto de vista das precaucoes tomadas a atitudes observa
das, como por ter ela realmente urna finalidade preventiva: o meteoro que caiu, 
era .. a alma de um bari", que de repente apareceu para comunicar aos Bororo 
que ele tinha. vontade de comer carne de cacador e que havia de mandar a um 
deles a disenteria . A cena de conjuraciio do meteoro foi o meio por que tenta
ram evitar essa desgraca. 

1 39 V. K ;\ RST EN. Rafa el. Civiliza1ion of 1he South American indian~. sobre a i nter
pretac;ao de enfeites e pinturas como meios profiláticos e preventivos. 
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forma este "rite de passage" evidencia as· crencas a respeito da vida 
post-mortem, do papel dos aroettawaare (que rnesmo nesta circuns
tancia· continua a desempenhar a missao de mediador entre os dois 
mundos; como "o indicador dp caminho das almas", procurando 
criar ambiente propício ·ao aróe maiwo junto as almas dos .. falecidos, 
advertindo o morto recente dos perigos que o cercain no início de 
seu novo "status" e principalmente dos que, mesmo na vida do 
além, continuam a ser provenientes dos bope) '4º; 

b) depois da morte a alma se en contra com o aró~ de um pa
ren te pu amigo que com ele faz urna visita a todas as ca banas das al
mas, te~d_? ~ novo ar~e liberdade de escolher a que Ihe a~radar 
para res1denc1a. Nesta v1agem a alma leva cerca de vinte dias ou se
ja, o tempo que duramos ritos fúnebres', de tal modo que al~anc;a o 
destino final quando os seus ossos sao sepultados n'ágúa (sepultura 
definitiva); 

c) a creñca na metempsicose, que permite a transmigrac;ao da 
al~~ para o corpo de animais (araras, sucuris, peixes, etc, muito . 
anscos a presenca humana e que sao. vistos a se deslocar perto do 
local do enterramento) dá ao "totemismo" boroto ·urna forma ca-
rac~erística; . 

d) a morte resulta da acao ,malévo~a de um ·bope e por conse
guinte tem que ser desagravada po~ um indio: a caca da on~a mo-
'ri 1 ~ 1 desempenha tal funcao; · 

e) a crenca de que o morto busca o vivo acarreta urna série de 
práticas que visam afastar esse perigo. Nao sei'de que formá conci
liam tal crenca coma da atuac;ao do bope, mas a verdade é que sen-

140 ''Com jeito, com cautela com seu parente, com seu irmao. Nao lhe pregue sus
to, nem o amedronte. Com vagar, com jeito!", diz o aroettawaare aos aróe', ser
vindo como mediador e procurando criar "ambiente" ao aróc maiwo (morto re
cente) . E para o sepultado: "Com cuidado, com calma disserdes aos aróc no que 
dizes. no que falas; prestes atenciio no que fazes, no que dizes." Cf. CRUZ, Ma
nuel. O cemirério dos Boróros...p. 129. E continua o médium a alma do defunto: 
"Nao deixes que as maes das almas, os país das alma·s e os rapazes facam conti
go como Bope te fez quando por ventura chegardes a tran.sformar-se em arara 
verme/ha ou arara amare/a. Olhes para o mais alto dos jarobás. das aroeiras e 
dos angicos. Esconde-te lá e aba fe tua voz". Ibídem (o grifo é do autor). 

141 Mori: significa "o que se dá como reparacao a urna ofensa''. Urna das versoes 
do mori por ocasiao da morte de um indio é a de que quando esta se dá, is.to é 
devido a atuacao de um bope, de sorte que este deve dar ao parente do morto 
urna f era como reparacao da falta cometida. 
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" 
tem medo (vago, embora e de modo algum obsedante) do espirito 
que se separa do corpo. Maior. perig<? correm as mulheres e as 
enancas. 

2 - Rituais: 
a) Logo que o bari faz o diagnóstico fatal, o enfermo é abando

nado por todos que ficam aguardando apenas seu último suspiro, 
abandono que provoca, na maioria das vezes, morte por inanicao; 

b) agravando-se o estado do doente, os parentes lhe pintam o 
corpo com urucu e o enfeitam de penas e p_lumas, como nos días de 
grandes festas; · 

c) apenas morto ~ é coberto no rosto com um cesto de fibras 
para nao ·ser visto por mulheres e criancas, pois receiam que a mor
te as contamine 142

; 

d) para o sepultamento temporário o corpo é envolvido em 
urna esteira, fortemente amarrad~, de fibras vegetais, ·colocando-se 
em seu interior tudo o que pertencia ao morto, seu arco e sua fle
cha, para serem queimados no fim dos ritos fúnebres; ao por do sol 
o cadáver é transportado para o bororo (pátio central) onde come
~am os ritos fúnebres oficiais com a participacao dos boe eimigera 
(caciques) 143

; no-dia seguinte ao anoitecer, depois de todo um com
plicado cerimonial (V. a di ante "Reacoes emocionais .. . ") urna f ossa 
é aberta e nela é depositado o corpo; 

e). a caca da on~a mori, com o 'fito de desagravar a morte, cerca
se de todo um cerimonial: um parente do falecido dá o paori (caba
cinha que representa o morto) a um cacador da metade oposta, es
colhido entre os melhores flechadores e incumbido de desempenhar 
essa miss~o; esse cacador que toma o nome de Uiaddo, representa 
nos ritos fúnebres a alma do finado e é a personagem· mais impor
tante deles 144

• ,. 

142 É interessante verificar como as situacoes sao sempre consideradas particular
mente p~rigosas as mulheres e criancas, sempre que impliquem cm contato com 
o mundo sagrado. As mulheres pertencentes a familia do falecido sao proibidas 
de acompanharem o enterro. · 

143 É a única ocasiao em que os caciques dirigem uma cerimónia religiosa; o bari 
nao intervém oficialmente como bari. 

144 O Uiaddo é a personagem mais importante dos ritos fúnebres por representar a 
alma do finado. Com a incumbencia que recebe, tem a obrigaciio de 1Tiatar a 
onca morí como reparaciio enviada pelo hope aos parentes do morto. Esta in
cumbencia se realiza dois ou tres días após o enterro, cmbora raramente o caca-
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t) durante o cerimonial, há um momento em que o aróe.mai_wo 
é conduzido ao local em que se encontra com o monstro aige ••5

; 

nesta cerimonia é interessante notar: 
( 1) o aróe 1naiwo é apresentado ao monstro, como na ini~i_a~ao; 

o aroettawaare também o é (e tem que ter coragem para belja-lo) e 
por este contato adquire poder nao só de curar molést!ª·. co_mo d.e 
predizer o futuro e afastar as desgra~as . Esse pormenor e s1gn1ficat1-
vo, porque os baire nao sao apresentados ªº aige, de sorte que o 
aige parece representar urna liga~ao entre o espírito dos mortos e o 

. de seus representantes, sendo por iss,o que o morto recente deve en
trar en1 contato com ele, ao ser englobado no mundo dos mortos; 

(2) as mulheres e crian~as é ved~do ver a representa~ao do aige 
(caso contrário morrefiam); a possibilidade de ve-lo marca ao me
nino a passagem para o grupo dos. homens 1 ~1i: é o primeiro contato 
que o adolescente te1n com o misterioso mundo religi"so; 

g) diariamente, enqµanto o morto continua sepultado, os pa
rentes vao a sepultura, ªº crepúsculo, 'derramar água para acelerar 
a decomposi~ao do cadáver; quando os ossos come~am a aparecer, 
o cacique manda que se proceda a feitura da cesta e do bornal para 
recolhe-los; retirados da sepultura provisória (ao amanhecer) sao 
eles levados ao próximo rio ou lagoa, escarnados, lavados e, em 
urna cesta, conduzidos ao baemannagueggeu (casa cerimonial dos 
ho mens) onde, no meio de cantos, ~ao os ossos pintados de urucu 

dor co n sig~1 desincumbir-se dela na primeira cacada. Se vier a falecer antes. um 
outro será eleito ein seu lugar com a cerimónia chamada aróe tougeddo (criar 
um aróe ou eleger um aróe). Desla forma. acredita-se que a própria alma do fa
lecido (de que o uiaddo é o representante) mate a fera morí . Ver a página 77 o 
t¡ue foi dilo a respeito dessa importante instituicao entre os Bororo. . 

145 .·l il(e é um grande quadrúpede aquático que os indios representam durante os n
to~ fúnebres e que descrevem como sendo um hipopótamo. f. representado por 
um homern en la meado que caminha de gat inhas . Aróe maik·o significa .. alma re
cente .. ou .. o últi mo falecido ... Nas cerimónias fúnebres é um indio que. enfeita
J o com os adl>rnos totemicos do da do def unto. o representa .' 

1-lh O mc.:nino que.: se.: inicia recehe o .. ba·· (estojo pen iano) que. como as tabu in has 
que re presentam o Aige. sao pintadas de vermelho com urucu e de prcto c_om 
uma resina chama herago. lnteressante é que as duas cerimónias coincidam. 1sto 
é. 4 ue a inicia,iio dos rapaleS se fa1;a na época de sepultam~nto. ~e so~te que um 
mesmo pormc:nl)r cultural (a apresenta1;ao ao monstro Aige) seJa ut~hzado em 
ci rcu nst:i ncias tao Jiver.sas . Trata-se, ao que parece. do restabelecimento do 
equilihrio 'lh.:ial: Jesaparecimenlo de: um membro - aia¡;ao de: outro. 

123 



" pelos homens (o que é ocultado as rnulheres) e enfeitados (os maio
res: tibias, perónios, rádios, cúbitos) com pelas, enquanto que o 
Uiaddo enfeita o cranio com penas e os parentes enfeitam o kodo 
(cesta); · 

h \ o ar&ettawaare evoca o aróe maiwo para lhe dar a comida I o 

das ·almas; ele mesmo come e poe alguma coisa sobre o cranio do fi-
nada; . 

i) depois de tudo isso, os ossos sao cok.,,.;ados no kodo e lev~dos 
-~ cabana do defunto- pela mae OU parente_mais próximCP(seria Ínte
ressante sawfr a quem cabe essa obrigac;ao ), seguida de todos os ha
bitantes da aldeia; 

j) na cabana 'j)ermanecem os ossos até qµ~u'a manha o Uiaddo 
juntamente com os pa~entes do morto, toma a cesta e vai ao rio ou 
lagoa determinada (aroe iao: morada das almas) onde, fixando um 
pau no lugar mais profundo, nele prende a cesta que mergulha nas 
águas .( enterramento defini_tivo ); · 

k) o aroettawaare realiza, !entao, importante cerimónia secreta 
(quando todos já abandonaram o local e que vem descrita no roda-
pé 14Q); . 

l) desde entao ninguém f11ais pronunciará o nome do falecido 
que será simplesmente bi-ré-u. (defunto) 147

• 

3 - Reacoes emocionais manifestas em fa ce da M órte: 
a) En.trando o doente em agonia (tendo antes. desde 4ue o 

bari pronuncia a sentenca fatal de que ele nao pode se restabelecer, 
sido' abandonado por todos, no que toca a preocupa~ao de recupe
rá-lo a saúde), os presentes iniciam um canto em tom baixo, quase 
recitativo, e os parentes vao, um por um, a cabeceira do enfermo e 
lhe poem a mao sobre a fronte, repetindo em boz baixa as palavras 
do canto: Pobo1nugúia manno todda ... Depois do~ parentes passa, 
colocando a mao sobre a testa do moribundo, todo aquele que qui
ser manifestar amor, dor ou estima pela pessoa que está morrendo; 

b) logo que morre, gritos e'lamenios se fazem ouvir altís.simos 
em toda a aldeia; os parentes do falecido, segundo Colbacchini e 

147 Todas as obras apontadas na bibliografia tratam desse complicado e meticulQso 
cerimonial bororo. Seria útil consuhá-las para urna visao mais coerente do as
sunto. urna vel que fomos levados a fraccioná-lo. para cfeito de análise, o que, 
de certo modo. pode ter truncado a visao do ritual no seu con1unto. 
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Albisetti e as parentas apenas, segundo o Dr. Maciel de Souza 14
\ 

como torigo (concha ou pedaco de osso) cortam impiedosamente o 
próprio corpo sobre o ·cadáver; oboe eim!gera (cacique) da metade 
oposta a que pertencia o defunto bate o bapo :•CJ acompanhando os . 
cantos fúnebres; 

e) antes do sepultamento temporário, os chefes da aldeia, orna
dos de parik4o, virados para o sol poente, tocam o bapo. entoam o 
roiak'urireu (o grande canto, igual para todos os clas, exceto peque
nas niodific;aGoes); depois, os diversos clas fazem ouvir ininterrup
tamente seus cantos próprios até o amanhecer, de sorte que,a noite 
toda transcorre .. num incessante e monótono vozear, acompanhado 
pelo barulho surdo do bapo, recomecand? ao nascer do sol e pro~ 
longando-se até o ocaso; · 

d) na hora do sepultamento mais u·ma vez há o retalhamento 
dos parentes sobre o cadáver; . · 

e) por ocasiao em que se desenterram _os ossos ~ara o sepulta
mento n;água (definitivo), prepara-se urna dan~a reahza~a pelos ra- . 
pazes, a danca mariddo de cunho hilariante, pouco cond1zente com 
o aspecto sério de todo o resto do cerimonial 15

" ; 

f) quando os ossos sao desenterrados, sao lavados pelos ho
mens na água do rio, com grande indiferen~a, antes de serem con-
duzidos a casa do falecido; . 

g) na cabana <leste, um complicado ~e~imonial tem lugar, po
dendo-se dizer que sao os cantos a parte ma1s constante deste. (V. a 
parte sobre '".Rituais"); 

148 COLBACCH.iNI, Pe. A. & ALpISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 153 e SOUZA. Dr. 
Maciel. Op. cit. p. 350. Parece que de fato sao apenas as mulheres que se reta
lham sobre o cadáver. Mesmo na obra dos .dois missionários. encontramos que. 
por ocasiiio do enterramento temporário, as mulheres, parentes do falecido, sao 
proibidas de acompanhar o defunto a sepultura e ·ficam no baemannagueggeu. 
"passando por tod9 o corpo o suco de genipapo nao só para suavizar as dores, 
como para evitar as inflamac;oes decorrentes dos rctalhame~t?s" . Perceb~-se 
bem a nítida diferenca entre as formas de comportamento femmmo e masculino 
nos cerimoniais bororo. 

149 Bapo: instrumento sagrado constando de urna cabaca ~líptica vazia. na qual se 
colocam algumas sementes duras; tem o cabo de made1ra e o barulho que pro
duz serve para marcar o compa·sso dos cantos e dancas; quc:m dirige o canto em
punha dois bapos. 

150 A dan<;a "mariddo" que se realiza cerca de quinze dias após ? ~epul.tamento. 
quando se trata de fazer o desenterramento dos ossos é urna e~pec1e de Jogo. que 
decorre no meio de grande hilaridade. Para melhores esclarec1men~os. ver COL-
BACCHINI, Pe. A & ALBISETTI, Pe. C. Op. cit. p. 153-165. . 
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h) o Uiaddo (que representa a alma do falecido), apesar de ser o 
personagem mais importante dos ritos fúnebres, nao tem nenhuma 
.reacao emocional especial, aguardando apenas a oportunidade de 
se vingar do bope, expressando sua qualidade de bom flechador; 
quanto ao aroettawaar.e, outra personagem importante desses ritos, 
assume o papel de intermediário, de protetor do aróe maiwo, aju
dando-o a .. atravessar" para o mundo dos mortos; 

i) o luto dos parentes consiste em que os mais próximos arran
cam os cabelos e alguns o cortam; enquanto perdura o luto, os ca
belos crescidos nao sao mais cortados; nao se tingem de urucu e as 
mulheres tiram o kogo e o koddobie, que sao respectivamente subs
tituídos pelos uiago e ,okuamie 151

; • 

j) o luto dura meses, um ano ou mais e cessa quando os paren
tes pegam o enlutado (que parentes? que enlutado? qual o critério 
para dar o luto por terminado?) e cortam-lhes os cabelos horizon
talmente sobre a fronte, a alturá das orelhas e o pintam completa
mente de urucu, ornando-lhe a cabeca com as penas multicores do 
uso, enquanto que as mulheres colocam novamente4IO kogo e o kod-
~b~. -

4 - Conclusoes: 

Do complicadíssimo ritual mortuário· dos Bororo, cuja dura
cao e minúcias de elaboracao sao dignas de nota, destaquemos al-
guns aspecto~: . 

a) - A queima dos trastes do morto (inclusive animais) signifi
ca que é mostrado a ele que nada fica do que lhe pertencera em vida 
e que: portanto, nada mais tem, para o futuro, que vir buscar no al
deamen to. Al~m disto, a passagem para o mundo do alén:i é simbo
lizada por outras manifestacoes: quando a cesta dos ossos é trans
portada para fora, deixando ·o morto o aldeamento; ou quando se 
oferece a comida das almas ªº aróe. maiwo, incluindo o recém
f alecido no número dos ancestrais mortos. Karl von den Steinen su-

151 K ogo: espécie de cinto de 12 a 15 cms. ou mais, que apertam em torno do ventre 
tao estreitamente que os ossos ilíacos se salientam; Koddobie: faixa que colocam 
entre as pernas e que é presa por compressao pelo kogo; no peri Jdo de gravidez 
e luto, o kogo é s ubstituido por urna simples cinta feita de um cordaozinho cha
mado uiago (i waigú) e o koddobie por urna tira de emiraúna preta chamada 
okuamie. 
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mariza: " O conceito fundament~l de todas estas solenidades consis
te no medo de que o morto possa voltar para buscar os vivos" 1 ~ 2 • 

b) - A passagem do morto para o mundo do além se proce§sa 
por etapas. Assim, durante muitos días que procedem a morte, 
quando é feíto o enterro provisório, quando se lhe regá" éliariamente 
a sepultura, quando se tiramos ossos para descarná-los e pintá-los, 
etc~ mantem-se ~s relacües com o mort9, tanto durante o dia, como 
·durante a noite, por meio de cantos de lamentacoes. Sornen te no úl
timo estágio, quando há exumacao do cadáver, é que faz a evoca
Giio do aróe maiwo confundindo-o como espírito dos demais indios 
mortos, o que pode ser explicado por se o considerar como parte 
daquele conjunto daí por <liante. Todo o cerimonial de lidar como 
morto de urna maneira especial (cobrir-lhe o rosto logo que morre 
para nao ser visto por mulheres e criancas, os cantos entoados, a 
evocacao de sua alma pelo aroettawaare, etc) podem ser considera
das como medidas socialmente estabelecidas para afastar os per:igos 
da · aproximacao neste período etn que, nao participando mais do 
mundo dos vivos, ainda nao faz p~rte integral do mundo ·do a~ém. 
As restricoes que pesam sobre mulheres e criancas fazem parte das 
restri~oes gerais observadas a respeito delas em outras condicoes de 
vida, porquanto vedadas de participar do mundo sagrado, automa
ticamente estao mais restritamente ligadas aos ritos mortuários que 
fazem parte do cerimonial religioso. As observancias, neste caso, 
sao medidas contra a moléstia e a morte. · · · 

Da funcao dos enfeites como medidas preventivas, podemos 
ressaltar que durante o tempo dos funerais os índios se adornam 
pintando-se completamente de· vermelho ou adaptando ao corpo, 

. especialmente a cabeca, ornatos prepa~ados antecedentemente. 
Neste particular, convém notar o seguinte: muitos prendem, direta
mente ªº corpo, penas multicores com a. resina chamada hiddogu
ru 1 ~\ o que se verifica em muitas outras. circunstancias criticas: 
quando se fura o lábio inferior da crianca; quando há doenca com 
dores nao localizadas; por ocasiao dos ritos fúnebres. Quanto· a pin
tura com fim profilático quando praticada no defuilto, sugere Kars
ten IH que para compreender este_cu_rioso costume·é necessári.o co-

152 STEINEN. Karl· von den . Op. cit . p. 146. 
153 A 4ual idade das penas usadas e a sua disposü;ao variam de acurdo com o da a 

4u1: pertencem. Homens e mulheres usam enfeitar-se desta forma . 
1 ) .¡ KARSTEN . Rafael . Op. cit. p. 33. . 
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"' nhecer as idéiás sobre as quais ele e baseado. E conclui que em ter
mos gerais tais práticas funerárias sao sugeridas pelo desejo de pre
servar o corpo do falecido tanto quanto possível, sendo que por sua 
vez este desejo é conexionado com a crenca de que na nova existen
cia o bem-estar do morto dependa do grau de integridade com que 
o cadáver é preservado 155

• 

Segundo este mesmo autor, a crenca na metempsicose acarre
taria a· crenca de que a reencarnacao é possível somente se os "rema
nescentes corporais do _defunto sao preservados: "pintam o cadáver 
ou os ossos de maneira a afastar os maus espíritos acreditados cau
sar a decomposicao" 156

• Das mesmas idéias de protecao teriam se 
originado também os hábitos de se pintarem os recipientes em que 
os ossos sao recolhidos, com urucu. . 

:IV 
. . 

RELACAO DOS ELEMENTOS MÉDICOS 
COMOS 

OUTROS ELEMENTOS DA CULTURA 

Encarando a medicina bororo, podem9~ faze-lo de duas for
mas: ein primeiro lugar, considerando a funcao por ela desempe
nhada no conjunto cultural e na vida social; em segundo lugar, 
como reflete este mesmo conjunto. 

Quanto ao primeiro aspect.o, além de considerarmos o papel 
que cabe a este setor cultural na preservacao real da vida dos 
membros da tribo, tivemos oportunidade de nos referir também a 
func;ao psicológica que crencas na eficiencia de certas plantas, na 
pessoa dos médicos-feiticeiros, na atuacao dos bons espíritos, etc 
tem no animo dos Bororo. Há ainda urna funcao nítidamente social 
desempenhada pela medicina, embora nao privativa dela: o conjun
to das crencas relativas a moléstia e a morte contribuí para a cria
cao de atitudes comuns, serve para formar idéias e valores também 
comuns que atuam no sentido da integracao tribal. Sendo nítidos, 
nesta cultura, os motivos que podem motivar moléstia e morte, inú
meras formas de comportamento sao observadas estritamente 

155 CRUZ. Manuel (0 cemitério dos Boróros. p. 128) fala no uso do urucu (monogo 
ruru) coino meio de preservar os ossos e também prende esta prática a cren~a na 
metem psi cose. 

156 KA RSTEN, Rafael. Op. cit. p. 46. 
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como meios de fugir a estas ameacas. E desta maneira, o sobrenatu
ral tem a seu dispor um dos m·ecanismos .mais fortes para levar ·os 
índios a observancia de costumes tradi~ionais: Adquire, assim, a 
sua funcao coercitiva. Neste p~rticular os e..ncarregados de lidar 
com o sobrenatural passam a agentes de controle social por exce
lencia. Os índios estao para com eles na mesma estrita obrigaciio de 
observancia que eles em relacao-ao sobrené;ltural. . 

Se passarmos-4_ considerac;ao do setor "medicina" e.orno um re-
flexo da organizacao em . outros setores., observamos: . 

1 - a mesma minúcia de elaboracao cultural que caracteriza to
dos os demais setores da vida bororo (ritualismo, ·riqueza de cantos, 
estrita observancia dos usos e costumes estabelecidos, respeito e 
acatamento pela pessoa dos vários "chef es", etc). U ma coerencia se 
verifica na maneira de ser desta tribo. Nao é .de estranhar que se ob
servem com tal rigor as práticas relativas a molestia e·a morte quan-

. do se observa o mesmo rigor na divisao totemica, no ,ritualismo da 
-caca e da pesca, nos costuines matrimonjais,. etc; 

2 - sobre como siio mantidas as érencas e : práticas relativas a 
medicina, o mecanismo é o mesmo por que sao mantidas 'as mesmas 
ryos .demais aspectos da vida. social. Considerando-se o. papel dos 
discursos noturnos, em que os caciques '.e baire tem oportunidade· 
para impor seu prestígio e aú.1ar como chefes diariamente; em que 
se dehatem as noticias vindas de outras povoacoes, comentam-se . 
os fatos passados durante o dia con1 aprovacao ou reprovacao, em 
que se determina a ordem do dia seguinte; em que se insfruem <>S 
ouvintes (homens e mulheres) nas avoengas tradicoes, em que se re
pr~endem os índios, aconselham ou reprovam,.etc; considerando-se 
o poder-da .opiniab coletiva e o pavor de ser ignominiado e ostra~i
_zado por ela; considerando-se como a crianca é treinada desde cedo 
no respeito as tradicoes, etc, etc .... , compreende-se quantos empeci
lhos existem a quebra desta unidade sólida 157

, e no que diz respeito 
a cada um dos pec(uenos detalhes de sua cultura. As crencas relati
vas a medicina., partes de suas crencas no sobrenatural, sao, portan
to, grandemente arraigadas. 

157 Falamos em unidad((s porquanto, apesar da existencia de clase famílias. nota-se 
que algo de mais amplo ultrapassa a estes. Muitíssimos meios concor.rem para 
isto, como; p~r exemplo, as inúmeras oportunidades em que as duas metades da 
tribo se trócam favores e obriga1;oes; a existencia de cantos. lendas e cerimónias 
comuns, etc, conforme se pode constatar no casamento. nos ritos fúnebres. e em 
outras ocasióes que já assinalamos: . ~ 
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ft CONCLUSÁO GERAL 

1 - Riqueza na elaboraíiio de seus pormenores culturais e estrita 
observancia dos costumes legados pelos antepassados: 

a) o controle humano: a cent.ralizacao do poder (a hier.arquia 
dos chef es, ~ dif erencia~ao de seus papéis pelos set ores da v.1da so
cial de que sao incumbidos, as formas nitidamente estabelec1~as de 
sua eleicao, as possibilidades de destituí-los do poder); mecanismos 
de observancia de costurnes e de integracao social (reunioes diárias 
ao redor do bororo, a incentivacao constante da memorizacao dos 
feitos da trib9, a discussao dos acontecimentos diários, a formula
cao de 'projetos para o dia seguinte, o controle di reto pela uopiniao 
pública", o medo do ostracismo, etc). Estas e outras situacoes con-_ 
duzem a perpetuacao da estrutura tribal, pelo efeito que produz no 
espírito qestes indios a constante incentivacao das qualidades consi
deradas ''ideais" para os homens desta cultura. Por exemplo, a alta 
conta em que é tido todo aquele que pode reproduzir de cor e com 
f aci lidade os acontecimentos tribais (e vimos que existem até meios 
rnágicos para estimular a boa memória e a facilidade de-expressao) 
é síntoma da importancia que' se dá, nesta cultura, a tradicao e da 
rigidez com que se procura seguí-la a risca . . 

b) o controle sobrenatural: a fig~racao bem nítida da estrutura 
do mundo sobrenatural (a imagem do terreno); a estrita observan
cia dos costumes que permitem a relacao entre vivos e mortos, entre 
vivos e seres sobrenaturais; a riqueza de seu ritualismo preservando 
nítida a con.sciencia do sobrenatural e de seu poder coercitivo; o 
sobrenatural como o "ápice" da escala de hierarquia, sobrepondo-se 
ao poder dos próprios chef es terrenos; a divisao dos seres sobrena- · 
turais em benéficos e maléficos (e sintomaticamente, colocando os 
.. aróe" como o lado benéfico do sobrenatural) os dota do um meca
nismo pelo qual explicam o funcionamento geral do universo, as re
lacoes ~re os homens e os acontecimentos infelizes, permitindo 
reacoes prontas e estereotipadas em face <lestes acontecimentos ou 
para evitá-los. Desta forma, o sobrenatural está incluido· num siste
ma de valores que regula a conduta humana. 

2 - Os cliis e a unidade de aldeia: 
Apesar de serem os clas verdadeiras unidades, regulando o sis

tema de deveres e obrigacoes, pode-se falar de urna unidade de al
deia . Esta é conseguida· e, conseqüentemente, se manifesta por: 
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a) troca de bens, obriga~oes e servicos entre clas das metades 
opostas simbolicamente na ocasiao das grandes festividades (ceri
mónias de iniciacao, cerimónias fúnebres, etc); 

b) existencia de grande número de cantos .comuns a tribo toda 
e que sao considerados os cantos de maior i~portancia e ~ntoados 
nas ocasioes de maior significai;ao para a vida da comun1dade 158

; 

e) o sistema de parentesco e de intercasamento; 
d) conseqüencias: · 
( l) existencia de um sentimento forte de próprio grupo (in 

group); 
(2) preservacao de urna organizac;ao política triba l, associada 

fortemente a instituicoes religiosas e sancoes sagradas: 
(a) a classe dirigente é formada por aqueles que expressam e 

mantem os · rnodos de vida tradicionais locais, sem alteracao; 
(b) a rigidez com que se conservam os modos de vida tradicio

nais impede a desintegracao cultura l e é conseqüencia, ao mesmo 
tempo, da organizacao. 

3 - No setor particular de que estamos tratando verifica-se: 
a) os meios de defesa contra a moléstia e a morte fazem parte 

de um sistema ideológico, que se expressa no comportamento da 
tribo, ditando-lhe, conforme o caso, as medidas a tomar e condu
zindo-a, quando a cultura estabelece que "nao há remédio para _o 
caso", a reacao de aceitacao resignada do inevitável; 

b) esta cultura apresenta inúmeras solucoes (empírica, religio
sa, mágica) para restaurar o indivíduo a situacao de saúde; 

c) as preoctipacoes do indivíduo comos males que possam pre
judicá-lo nao o i mpedem de urna vida laboriosa e mesmo alegre, 
dado o amparo que a cultura lhe apresenta como defesa' e a solicita
cao que faz para outros problemas; 

d) nas situacoes de doenca e morte, fortificam-se os lacos so
ciais da comunidí.ide toda por mecanismos nítidamente estabeleci
dos e que nao se restringem aos membros· da própria família ,. de 
sorte que o acon tecimento nao se resume a um significado restrito, 
masé an tes fatq que interessa a todos e que pede a sua participacao; 
sao també1n ocasioes para o reforcamento do significado e funcao 
nao só de crencas e idéias privativasªº domínio da medicina, como 
de outras que só mais indiretamente se prendem a ela mas a locali
zam no vasto edifício da "cultura bororo". 

1 )X Vej a-~c. a n:speito. Colbacch ini e A lbisetti (Op. cit. p. 404-446 "Vocabulário 
Boróro" ). 
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COMPARACÁO DOS KAINGANG E BORORO 
QUANTO AOS MEIOS DE DEFESA CONTRA 

A MOLÉSTIA E A MORTE 

Estudamos, até aqui, ps duas tribos, tomando-as ein sua tota
lidade, de sorte que cada urna delas se nos apresentou como urna es
pécie de organismo, fechado em si mesmo. Esta "circularidade" é 
comum quando se analisam funcionalmente os sistemas sociais 159 • 

Entao, como afirma Malinowski 160
, "a visao funcional impede o 

erro de se atribuir priorid.ade a um ou outro aspecto de cultura. Ob
jetos materiais, agrupamentos sociais, valores tradicionais e morais, 
bem como conhecimentos, sao todos fundidos num sistema funcio-

1" na . 
Sem d úvida urna tal análise evita a questao da "causa primei

ra". Mas se pode, legitimamente, tomar para ponto de partida um 
dado elemento do sistema estudado e procurar estabelecer as rela
~oes funcionais que mantém comos outros e_iementos da cultura 161

• 

159 BAT ESON, O. Nave~. p. 116. 
160 MALINOWSKI, B. Anthropology. In: Encid opaedia Britannica. 
161 U ma passagem de Lloyd Warner e Paul Lunt, em seu The social life o/ a modem 

communiry. p. 13, mostra a mesma marcha de elabora~ao: "~ impossível, urna 
vez que a 'estrutura está em a~ao (como o estio todas as ~onfigura~Oes sociais), 
determinar o que é causa e o que é efeito, urna vez que as muitas rela~ mutua
mente determinam as atividades que se processam num determinado momento cm 
urna o u em todas as rela~Qes . Entao· atacamos o problema de compreender um 
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Este ponto de partida foi, e.m nosso caso, as idéias sobre moléstia e 
morte. Ao redor desse tema procuramos correlacionar o material 
de forma a que se evidenciasse com mais clareza a relacao dele com 
o resto da cultura. Desta forma, ho.uve aspectos desta que foram 
apenas esbocados, porquanto nao mantinham relacao estreita.com 
o nosso problema. Esta maneira de ·apresentacao e estudo- nos foi 
ditada pela preocupacao de apreender, o mais adequadamente 
possível, o .. todo" cultural, embora . centralizado e orientado pela 
questao que é o tema desta tese. Tivemos a impressao de que assini 
procedendo e caminhando pelos degraus que constituem os vários 
subtítulos deste trabalho, cada pormenor poderia ser visto dentro 
da própria culturá, deixando de assuniir aspecto bizarro, estranho 
_ou arbitrário, para se converter em detalhe tao natural como o é 
para aqueles que vivem no interior dessas culturas. 

Na verdade, porém, reconhecemos depois que o edificio que 
logramos construir significa um trabalho de elaboracao, análise e 
abstracao, de que ós próprios nativos nao estao necessariamente 
conscientes. Em outras palavras, a ·visao que conseguimos obter 
nao poderia ter sido conseguida diretamente das informacoes dos 
nativos, nem das formulacoes explícitas em seu comportamento. 

. A legitimidade de urna tal forma de procedimento, porém, nao 
precisa ser defendida. Basta a familiaridade comas obras de grande 
número de antropólogos modernos preocupados em, no meio da 
grande disparidade de detalhes culturais, chegar a um esquema coe
rente da cultura, esquema este que, tendo por ponto de partida o 
que se convencionou chamar de "cultura aberta" (manifesta) - a 
parte da cultura de que os próprios membros da sociedade sao 
conscientes e podem expressar em linguagem e acao - iabrangeria 
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evento ou um número de eventos, em seqüéncia ou nao,tentando (1) colocar· 
os eventos ou atividades em observaciio num contexto social relacional imedia
to, (2) a rt.icular a situaciio relacional imediata com urna mais ampla e (3) colo
car esta configoracao mais ampla na situacao total de interrelacoes que com
poem toda a comunidade". (O grifo é nosso) 

Robert Redfield, cm seu Yucatan (trad. esp. p. 148), diz a mesma coisa: 
"Coino o conceito do mundo que tem o nativq ... é urna totalidade, nao há um 
ponto de partida determinado . Se adotássemos o símile de urna rede para as 
concepcoes e práticas organizadas, poderíamos dizer que de qualquer lugar da· 
trama é possível falar de urna via de acesso. Qualquer dos fios conduz a outros 
fios e alguns percorrem a maior parte da trama" . 

também aquele outro aspecto que só a análise do cientista social 
pode revelar - "a cultura encoberta" 162

• 

U ma vez em presenca de duas culturas diversas (Bororo e 
Kaingang) e analisadas em seus pormenores, apresentava-se, entao, 
o problema: como estabelecerem-se comparacoes entre elas? Como 
se comparam· "todos" ou .. s.~~temas"? Segundo Gregory Bateson 163 

.. se pudermos extrair partes comparáveis de sistemas diferentes e 
verificar que um dado elemento tema mesma funcao em diferentes 
sistemas, podemos, finalmente, verificar os enunciados feítos a res
peito de Gada um deles". Nao nos é muito claro o que Bateson en
tende ·por "~m dado elemento". Tratar-se-á de .. um mesmo elemen
to"? Contudo, _interpretando a frase acima da mane!ra que nos pa
rece mais lógica e segundo ~~- uso dela faremos: .(a) frac\!ionaremos 
as duas culturas estudadas~em elementos (e o qúe consideramos 
c?mo elementos nao significará um traco isolado, é claro); (b) apro
ximaremos as duas tribos, nao procurando encontrar nelas os mes-

. nios elementos (urna dada crenca, urna dada idéia, etc), possuindo 
as mesmas funcoes, mas elementos que, embora diferentes, realizem · 
f un ca o identica. Para. is to, ent~o, tomaremos aspectos ~em gerais do 
problema para ·estudar, comparativamente, o que em cada uma delas 
se pode encaixar dentro destes aspectos. 

Para esta análise final comparativa resolvemos dividir o mate
rial , colocando-o sob tres tópicos correspondentes a tres ordens de 
"approaches": (a) cultural, (b) sociológico e (c) psicológico. 

Na análise cultural comparativa procuraremos ver como cren
cas e idéias presas ao nosso problema se entrelacam entre .si e com 
os demais setores da cultura, formando um sistema ideológico que 
se expressa no comportamento tribal, refletindo, por sua vez, idéias 

162 Y ejam-se a respeit.o os trabalhos de R·uth Benedict, Gregory Bateson, Clyde 
Kl~ckhohn, Radchffe-Brown, Lloyd Wamer, _Redfield. Citemos uma passagem 
de G. Bateson em seu Naven, p. 25: "Posso definir estrutura socia( como um ter
":1º co~etivo para o es~u~ma "lógico" coerente que deve ser construído pelo cien
t1sta, ligando em conjunto as várias prem~ssas da ~ult11ra" (o grifo é nosso). E 
urna de Robert Redfield, Yucatan p. 166: " O padrao de significados e normas 
que se esquematizou aquí é u11_1a base, um molde de conduta, dentro.do qua! de
vem se d~s~?rolar os in~eresses e as realizacoes individuais. Na maior parte das 
vezes as 1de1as que aqu1 damos a conhecer ... nao se manifestam, naturalmente, 
de modo tao completo como o que foi exposto, e provavelmente isto nunca 
aconteca mesmo. Homens e mulheres ... realizam -seus afazeres imediatos. Mas o 
esquema de idéias está aí, sem dúvida, sempre implícito na conduta". (O grifo é 

. .nosso). · 
163 BATESON, G. Op. cit. p. 118. 
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"' e crencas peculiares a estas culturas. Analisaremos a parte que ocu
pam na estrutura cultural e a funcao que desempenham na preser
vacao da mesma. Na aná/ise sociológica comparativa indagaremos 
como crencas, idéias e práticas presas ao nosso problema permitem 
a preservacao da vida em comum e formacao de grupos sociais; co
mo, por meio delas, a sociedade é integrada e organizada; como, 
por sua vez, elas refletem a "organizacao" desta mesma sociedade. 
Consideraremos, por fim, o papel desempenhado pelos médicos
f eiticeiros como agentes de controle social. Finalmente, na aná/ise 
psicológica comparativa procuraremos ver como as duas tribos mol- · 
daram os individuos que délas participam, canalizando e regulando 
as suas emocoes, idéias e reacoes particularmente em face da molés
tia e da morte. E, na medida em que a personalidade social do ho
mem se define grandemente pela posicao que ele ocupa na organi
zacao social total, analisaremos a personalidade dos médicos
f eiticeiros. 

Evidentemente, tal distribui~ao só é defensável parafins de análi
se. Através de um ritual de cura encontram-se, a um tempo, urna 
crenca, um encarregado (ou encarregados) de pó-la em prática, um 
grupo de pessoas que sanciona a execucao, um estado psíquico do 
executante e da assistencia ... 

A seguir apresentaremos paralelamente, a~ duas tribos, para 
en tao, n urna conclusao final, enfecharmos os resultados da compa- · 
racao de ambas. 

1.- ANÁLISE CULTURAL COMPARATIVA 

1 - ( 'omo as idéias a respeito da causa~ao da moléstia e ,da morte acarretam 
os processos de diagnose e prognose e, finalmente, os processos de cura? 

KAINGANG 

Causas da moléstia e morte: 

(a) furto da alma; (b) intro
ducao de projéteis no corpo da 
vítima. Só do sobrenatural 
pode advir moléstia e morte. 
Povo agressivo, nao. dado ao 
uso de feiticos, parece-lhe ab-
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( ·ausas da moléstia e morte: 

(a) introducao de projéteis; 
(b) acao maléfica de certas 
plantas. Nao só do sobrenatu
ral (a), mas dos próprios mor
tais (b) podem provir aqueles 
fenómenos. Se o bari é bope, 

i / 

KAINGANG 
surdo que um homem possa 
causar mal a outro a nao ser di
retamente, em Juta aberta. A 
enf ase sobre a causacao daque
les fenómenos naturais por f ur
to da alma parece se prender a 
observacao de que um indiví
d uo que perde a capacidade 
para tomar parte na vida social 
está tesado na sua essencia: o 
que é essencial para essa parti
cipacao lhe foi subtraído. 

Motivos de moléstia e morte: 

Nao há motivos nitidamente 
expressos pelos quais se receba, 
em conseqüencia, moléstia e 
morte. Amor e ódio, desejo de 
fazer bem ou de vinganc;a, etc, 
podem ser razóes igualmente 
válidas pelas quais os seres 
sobrenaturais vitimem os ho
mens. Dessa forma é também 
indistinta a categoría de ser.es 
que agem maleficamente: con
fundem freqüentemente os 
bons e os maus seres. Oscilam 
assim, na sua definic;ao, quanto 
·ªº tipo de acoes deles prove-

. nientes, no desejo de manter 
com eles contato e de nao os 
ver jamais e afugentá-los. 

l\ledicina preventiva e terapeu
lica: 

A medicina preventiva tem cu
n ho nítido de controle do 
sobrenatural. Ao contrário, a 
medicina terapéu1ica af asto u-se 

BORO RO 
seus meios de causár moléstia e 
morte aos companheiros sao 
distintos dos empregados pelos 
demais homens. Embora os 
Bororo tenham da alma o con
ceito que tem, está cultura nao 
explorou a possibilidade de ex
planacao de moléstia e morte 
pelo f urto da alma. 

IVlotivos de moléstia e morte: 

Há motivos bem definidos 
na mente do índio que automa
ticamente acarretam moléstias 
e morte. Tem, portante, impli
cada nesta crenca. urna forma 
de defesa: agir corretamente 
em relac;ao aos seres causado
res do mal (exorcismo de ali
mentos, por exemplo) e mere
cer apoio dos bons seres (por 
exemplo, nao temem os aróe ; 
procur1:4m manter relac;oes ami
gáveis com eles por meio do 
culto, contando com seu apoio 
na ocasiao de crises). Mesmo 
os ma'eréboe, hope e waicuru 
podem se con verter em f onte 
de benefício positiva para a tri
bo e atuar contra o mundo ex-

. terior. (V . as fórmulas empre
gadas na evocac;ao dos maeré
boe por ocasiao do exorcismo 
dos alimentos). 

l\lcdicina preventiva e terapeu
tica: 

A tnedicina preventiva apre
senta, além do lado sagrado, 
muito de profano. O uso de ve
getais é feito até para despistar 
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progressivamente deste e hoje 
se reduz a meras práticas pro
fanas. Parece que, ao con tato 
com o sobrenatural, admitem 
que urna vez vitimado o indiví-

.duo, pouca· esperanca resta de 
restabelece-lo por meio de con
tatos amigáveis com ·aqueles 
espíritos. Donde a necessidade 
de lutar enquanto é tempo (e
xorcismo dos espíritos, resis- · 
tencia aos seus convites, l uta 
a berta, fuga) ou vencer molés
tia e morte á sua revelia; 

( 'oerencia entre ~ren~as e. P.ráti
cas: 

Há urna discrep&ncia entre 
as crencas a respeito das fontes 
do mal e as medidas pr,áticas 
adotadas na preven~ao e cura. 
Nao bÜs,cam o c'ontrole das 
f ontes do mal de modo a mere-• 
cer sua colaboracao e assisten- · 

'.cía; controlam-nas, antes, pelo 
afastamento e luta contra elas. 

Modos de controle das fontes do 
mal: 

Para prevenir moléstia e 
morte defendem-se do sobre
natural ~gressivamente com 
comandos e imprecacoes. A 
sua forma de exorcizar es tes 
es.píritos (salvo nos ritos fú
nebres) é individualista. Procu·
ram influenciar estes espíritos 
pelos mesmos modos comuns a 
sua sociedade no trato entre· 
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os seres sobreneturais e preve
nir o indio contra perigos. Ao 
contrário, a sua medicina tera
peutica é grandemente ligada 
ao ritualismo e nela o emprego . 
de vegetais, massagens, etc, 
ocupa lugar secundário, no 
caso de se trátar de moléstias 
sérias. Contam primariamente 
com a colabora~ao de aróe ·e 
bope e fazem de seu parecer 
urna sentern;a de salva~ao ou 
de morte irremediável. 

Coerencia entre cren~as e práti- · 
.cas: 

Conhec·edores de que o 
·sobrenatural é o causador de 
seus males, procuram estabele- . 
.cer relacoes amigáveis com ele. 
.Há urna pe·rfeita coerencia en-
. tre suas crencas e suas práticas. 
. O conhecimento e as práticas 
dos médicos-feiticeiros man
tem juntos os conceitos religio
sos e médicos, de um_a forma 
que se aproxima a um sistema 
de idéias. 

Modos de controle das fontes do .. 
mal: 

Usam da técnica comum a 
sua maneira. de obter reconhe
cimento social e nao ser ostra
cizado: obediencia, submissao 
aos costumes, etc. Por isso pro
curam obter favores dos espíri
tos salientando as boas acoes 
praticadas. Na rela~ao do mé
dico-feiticeiro com o espirito 
dos mortos, ob~erva-se a mes-

~ . 1 
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KAINGANG 
homens em hostilidade. E na ú
nica relacao amigável com os 
espíritos guardiaes, copiam o 
padrao de comportamento 
usado entre os "companheiros 
da caca". Embora temendo e.s
tes espíritos, o indio considera 
que este medo é recíproco. 

O médico-feiticeiro e os espíri
tos pelos quais é assistido: 

O apoio procurado nos an
cestrais aparece muito vaga
mente nesta cultura. Os médi:
cos-f eiticeiro~. quando existen-

. tes, mantinham relacao e tira
vam seu poder dos espíritos do 
mundo natural (do vento, da 
chuva, etc). 

· aoRORO . . 
. ma relacao de hierarquia que 
existe entre os chef es e os de
mais membros da tribo: domi
nancia dos esp!ritos, dependen
cia dos médicos-:.feiticeiros. 

¡ 

() médico-fciticeiro e os espíri
tos pelos qua is é assistido: 

Os médicos-feiticeiros sao os 
intermediários dos espirilos dos ' 

mortos. Mesmo no controle 
dos dementos que estao sob a 
'direcao dos espíritos do mundo 
natural, apelam sempre para o 
espírito dos ancestrais. É que 
par.a eles, mesmo que os obje-

. tos e fenómenos da natureza 
sejam dotados ou animados 
,por urna alma, em última aná
lise nao escapam ao controle 
sup!'emo dos espíritos dos _mor· 
tos. 

2 - De que forma se elaborou, em cada urna das culturas. o setor .. medici
na"; como se ligou com outrQs .. tra~os" da cultura considerada'! 

KAINGANG 

Rt>ligiao t.> magia na cultura 
kaingang: 

No trato comos mortos, nao 
se verifica entre os Kaingang 
cerimónias suplicatórias e pro
piciatórias. No seu empobreci
mento progressivo, esta cult'ura 
nao varreu o sobrenatural de 
suas cogitacoes mas perdeu aos 
poucos os meios de lidar ami
gavelmente com ele. O fato ue 
nao dispor de canais social-

BORO RO 

Rdigiao l' magia .na cultura bo
roro: 

· Entre os Boroto o culto dos 
rportos é altamente elaborado. 
A ele sao destinadas cerimó
nias meramente propiciatórias. 
Outrossim, eles sao envolvidos, 
em todas as ocasioes de impof· 
tancia para a trit>o (nascifflen
to, inicia~ao, morte, cai;adas 
coletivas). Esta cultura elabo-

. rou, \:Om grande riqueLa de rni-
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"' mente prescritos para isso fez 
com que os aspectos mais tétri
cos do sobrenatural permane
cessem os mais elabor~dos. 
Desta for111a, ele pesa como 
f orca opressora, de acao incon
trolável na maioria das vezes. 

No terreno da medicina nao 
f oi difícil a esta cultura perder 
os traeos sobrenaturalísticos, 
urna vez que este tema n1:1nca 
f oi muito elaborado por ela. 

Se as ligacoes entre o sagra
do e o profano nunca foram 
bem definidas; se cada vez mais 
o primeiro cedeu lugar ao se
gundo, nao é para admirar" que 
na cura das moléstias e na defe
sa contra a morte se desse cada 
vez mais impor\ancia aos be
neficios que se podem receber 
dos com"panheiros de tribo do 
que aos provenientes de um 
mundo extraterreno, mal deli
neado, mal compreendido e 
com poder coercitivo f ora de 
controle. 

A magia é inexistente no tra
to dos homens. As únicas for
mas sao encontradas no con
trole dos elementos. 

As práticas médicas kain
gang sao preponderantemente 
seculares*. Nao implicam em 
(é em poderes sobrenaturai~. 
Nao utilizam pregacóes ou in
voca<;óes. 

* lrn St!Ja St!1:ulariladas. 
( N . do rt!visor). 
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núcias, o seu sobrenatural: 
deu-lhe urna estrutura, urna 
f une a o coercitiva bem defini
da, estabeleceu com ele rela
coes amigáveis e zeta cuidado
samente para que seus rituais 
nao se afastem, nem num único· 
pormenor, das formas tradicio
na1s. 

Estabelecendo claramente as 
formas de lidar com o sobrena
tural e sendo esta ritualística, é 
fácil compreender que, na me
dicina, o apelo aos seres espiri
tuais desempenhe a parte mais 
importante e o ritualismo seja 
sua feicao característica. 

Se a religiao permeou todas 
as esferas de sua vida social, 
nao podia deixar de marcar a 
medicina. E neste terreno va
mos encontrar urna espécie de 
transposiciio (limitada apenas 
pela especificidade dos fenó
menos moléstia ·e morte) dos 
pormenores gerais a sua reli
giao ( conceituacao, encarrega~ 
dos, diagnóstico, forma de cu
ra, etc). 

Apesar de existir a magia, 
desconhecem urna .. contrama
gia" organizada. Nao há espe
cialistas em magia branca. As
sim. em última análise, a fonte 
de autoridade médica é urna 
só: ela é razao suficiente, nao 
havendo necessidade de nenhu
ma outra. Esta f onte é nitida-• 
mente religiosa. 

As prátic:is médicas bororo 
sao preponderantemente sa
gradas. 1 mplicam ern f é e assis
t~ncia de poderes sobrenatu
rais. Sao des os pronunciado-

' f 

KAINGAN.G 

.. 
Há urna condicao que poderia 

ser considerada favorável a fei
ticaria: tal condicao é a desor
ganizacao de sua cultura, e a 
conseqüente inseguranca pes
soal. Magia e especialmente: 
magia negra, como analisoµ 
Redfield ( Yucatan p. 399) .é ex
pressao de inseguranca do in- · 
dividuo em um meio social ins
tável. A falta de integraljfao cul
tural e a ruptura do controle 
do grupo e da religiao tornam, 
de fato, difícil predizer a con
duta dos outros. 

Mas os Kaingang estao habi
tuados ao ataque direto de seus 
inimigos. Acreditam apenas ' 
nos maleficios resultantes des
tes encontros sanguinolentos. 
Parecer-lhes-ia absurdo crer, · 
por exemplo, numa morte mo
tivada pelo uso de f eiticos. 

O estado de desorganizacao 
de sua cultura e a perda do po
der coercitivo do sobrenatural 
fazem com que este povo já 
nao tenha tendencia a conside
rar moléstia e morte como re- . 
sultantes de ruptura de urna re
gra moral ou consuetudinária. 

o caráter setular· de sua vi
da, ou o encaminhamento para 
ele, é demonstrado, por exem
plo, no rito de caca que tive
mos oportunidade de analisar·. 
E, neste particular, a expressao 
de fundo religioso que se ob
serva como vestigio neste ritual 

BORORO 

res das sentencas de morte ou 
das esperancas de salvacao. 

A magia existe na sociedade 
bororo, quer no seu aspecto 
benéfico, quer no- maléfico. 
Contudo, nao há, sintomatica
mente, encarregados de contra
magia. E, em se a consideran
do, tem-se a impressao de.que é 
bem menor· a crenca nela que o 
é, por exemplo, a da producao 
de moléstia e morte por espíri
tos. Des ta forma, es tes fenóme
nos sao nao somente atribui
dos a quebra de preceitos so
cialmente estabelec.idos como, 
indiretamente, a9 abandono de 
obrigacoes piedosas que os 
ponha em estado propiciatório 
perante os aróe e maeréboe. · 
No ritual da cura nao há sim- · 
plesmente urna comunicacao 
com os espirilos de maneira a 
conseguir .conselhos: há urna 
verdadeira propiciacao aos 
espíritos dos f alecidos e, em 
nome destes, um toma a pala
vra. 

Desta forma, os rituais de 
cura se aproximam grande
mente dos rituais meramente 
propiciatórios com que se in
vocam os espíritos e se !hes fa-_ 
zem ofertas. O tratamento 
toma a ·forma de suplicacao e 
propiciacao. 

As idéias sobre enfermidades 
entre eles guardam estreita re
lacao com as concepcoes mo
rais e religiosas. O rito de caca, 
bem como as práticas de exor-
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·KAINGANG 

é bastante significativa, ·por se· 
tratar da f onte principal de ali
mentos da comunidade (a anta 
é nao somente seu animal mais 

·importante,. como o sím_bol~ 
do alimento entre os Kain
gang). Mas, ainda mais digno 
de nota neste cerimonial é esta 
libertacao do medo sobrenatu
ral como um traco de maturi
dade individual. 

A secularizacao da vida 
kaingang é causa e conseqüen
cia, a um tempo, do desapare
cimento progressivo dos con
ceitbs do mundo sobrenatural 
e .das qualidades atribuidas aos 
seus seres de serem temíveis ou 
benéficos. Donde, embora nao 
tenham os seres sobrenaturais 
desaparecido de suas cogita
coes, reinarem a seu respeito 
idéias contraditórias. 

O desapareciment9 de me
diadores entre o sobrenatural e · 
os homens é causa e conse
qüencia da inacessibilidade dos 
seres sobrenaturais. Des ta f or
ma, as conexoes entre as eren-

. cas sobre ele e as práticas con
seqüentes desapareceram: co~
servam-se as crencas numa 
causacao sobrenatural; mas, 
paradoxalmente as práticas sao 
profanas. Assim, a medicina 
kaingang carece do apoio de 
conexoes e sancoes religiosas. 

Como conseqüencia da secu
larizacao de medicina, encon
tramos, na sociedade kain
gang, a transferencia das f un
e o es curativas do médico
feiticeiro para todos os indiví
d uos da comunidade. 
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cismo que tívemos oportunida
de de analisar, demonstram 
bem comp.o sagrado se mistu
ra de forma marcada a todos 
os aspectos de sua vida: a reli
giao nao se disting~e dos de
mais setores; permeia-os. 

O fato de recorrerem cons
tantemente aos espíritos torna
os mais próximos deles, e, des
ta forma, estes espíritos sao 
.claramente diferenciados e a 
eles se destinam rituais es~e-
ciats. . 

Entao, a sua vidá é marcada
mente religiosa no sentido de 
que estao rodeados de seres 1 
sobrenaturais, de modo algum · 
inativos em relacao ao mundo 

idos vivos e aos q uais devem re
correr constantemente. 

.. Os altos de uses se f azem 
menos acessíveis quando fal
tam mediadores", diz Redfield . . 
Mas, onde há bororo, há médi
co-feiticeiro. Preservam-se, as
sim, as conexoes entre idéias e 
práticas, de sorte que, por 
exemplo, sendo as causacoes 
de moléstia e morte sobrenatu
rais, as curas assumem feitio ri
tualístico. 

o caráter marcadamente re
ligioso da medicina bororo tor- , 
na indispensáveis os interme
diários ou médicos~feiticeiros. 
E estes cerimoniais de ·cura 
mantem o nexo das relacoes 
entre os espíritos e os homens, 

KAINGANG 
Rompeu-se o nexo entre a 

enfermidade e a prática ae ri
tuais . Em conseqüéncia, os in
divíduos também se desviaram 
das normas ·de pensamentos e 
acao ·que caracterizavam a anti
ga forma de vida. Desapare
cen do a medicina ritualística, 
desapareceu a sua f un ca o de 
contribuir para reforcar idéias 
s·obre o sobrenatural, os meios 
de intluenciá-lo ainigavelmen
te. O desaparecimento acima, 
porém, é por sua vez conse
qüencia da desorganizacao cul
tural, impedindo que urna de
terminada atividade tenha urna 
contribuicao definida na pre
servacao da estrutora. 

Medicina e os outros tra~os cul
turais: 

Os Kaingang, segundo ex<. 
pressao de iules Henry, nao 
tem· sentido da forma social. 
Nao há .em suas retaco.es qual-

· quer padrao que exclua os de
mais. Assim, para citarmos 
apenas um exemplo, basta que 
se considere o seu sistema de 
casamentos. Nenhuma regra 

.definida separa os casáveis dos 
nao casáveis entre si; desta for-
111a, até o casamentó de genro 
com sogra, tao cercado de 
proibicóes em inúmeras socie
dades, é entre eles perfeitamen
te viável. Poliandria, poligini~, 
casamentos por grupos,-etc, sao 
formas encontradas, ao mes in o 
tempo, entre eles! 

Desta maneira, nao é de es
tranhar a pouca consistencia 
de sua medicina, a ausenCia de 
definicao de seus pormenores, 

··etc. 

BORO RO 

bem como o sentimento de que 
há formas determinadas de li
dar com o sobrenatural. 

Na medida em que os ele
mentos da estrutura sao inter
dépendentes, as razoes para a 
acao e as sancoes de conduta se 
multi'plicam. E crencas e rituais 
de cura contribuem para au
mentar a eficácia da estrutura . 
como guia da conduta. Desem
penham funcao de importancia 
na integracao e preservacao 
des~a estrutura, ao mesmo tem
po que expressam esta mesma 
integracao. 

Medicina e os outros tra~os cul
turais: 

Na sociedade .. bororo, os me
nores usos e costumes sao ex

. plicados por mitos sobre suas 
origens e sao fielmente obser
.vados nas tradi~oes da tribo. 

Na medicina, ·os porme.nores 
dos r¡tuais de cura sao conser
vados intactos, como os de-
mais costumes. . 

O fato de se entrosarem tao 
marcadamente os fatos religio
sos e os cotidianos, o natural e 
o sobrenatural, torna difícil o 
fracionamento deste edificio 
sólido, que é a sua estrutura 
cultural. 

A medicina nao escapou 
nem a meticulosidade com que 
esta tribo elabora todos os ele
mentos de sua cultura, nem a 
coercao que pesa sobre ós ho
mens para mante-los vivos. 
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3 - '( ·orno as duas sociedades preocupadas com o m'esmo problema ( moléstia 
e morte ) voltaram a eles a sua aten~ao: partkularidades de detalhes cul
tura is em cada caso; modera~ao ou exagero manifestos em compara~ao 
com a elabora~ao de outros tra~os culturais? 

KAINGANG 

Depreende-se da considera
<.;ao da cultura kaingang a sua 
excessiva preocupa<;ao com a 
morte. A forma por que se re
presentam o sobrenatural, os 
vestígios de sua organiza<;ao 
totemica, seus oráculos e pres
ságios, tudo indica a preocupa
<;ao constante pela moléstia e 
pela morte que sempre os es
prejta. As amea<.;as que fizéram 
dessa tribo um povo em desor
ganiLa<;ao. contribuíram para 
o seu empobrecimento cultu
ral. Mas esse empobrecimento, 
como arma de dois gumes, é, 
ao mesmo tempo, o motivo por 
que esses indios se apegam com 
tal afinco aos últimos baluartes 
que restam de sua primitiva 
cultura. Dessa, como vimos, 
foram preservados justamente 
aqueles que condlziam com o 
estado de existencia que ela es
tava vivendo, ligados aquela 
preocupa<;iio quase obsessiva. 
_ Se "toda a vida desse povo 
se tem resu mido em colocar a 
sua fon;a, inteligencia e persis
t~ncia contra a flo resta, contra 
os Kangdjá . contra os brasi
leiros". contra os pró prios 
membros da tribo fracionada 
em 'f amílias-grandes. entao a 
orienta<;ao de sua cultura pode 
explicar-se por estas circunstan
cias. Aplica-se perfeitamente 
aus K aingang aquela sugestao 
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Considerando-se a cultura 
bororo. tem-se dificuldade em 
descobri r qua l o "núcleo" de 
sua organiza<;ao. Se o seu siste
ma religoso se mescla a todos 
os se tores da vida nüo se pode 
falar, a rigor, numa preocupa
<;ao obsessiva por ele, impli
cando em· neg ligencia o u mes
mo em menor atencao dos de
ma1s. 

Se o culto aos mortos centra
liza um grande número de ele
mentos cultura is, esses elemen
tos, por sua vez, se convertem 
em outros tantos centros de in
teresse na cultura. 

De outro lado. se as san<;oes 
religiosas sao os meios mais 
fortes para coagir-se os indivi
duos a observancia dos costu
mes da tribo, nao deixa. contu
do, de haver outras san¡.;oes, 
meramente seculares. que os 
impclem ao cumprimento d1: 

·suas obriga¡.;óes. Assim, conhe· 
cernos o pavor que tem o índio 
de cair no ostracismo e o valor 
que tem entre eh:s a opiniao 
pública . 

Sagrado e pro fano se casam 
de forma a se completarem , 
quer na· elabora¡.;ao cultural, 
quer na san¡.;ao aplicada a pre
sc:rva~ao dessa cultura. Leis 
matrimoniais. costumes rela
ti vos aos se:\os. separa¡.;iio des
ses. organiLa¡.;ao da c:conomia 

' 
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de Redfield ( Yucatan . p. 395) 
de que a preocupacao pela en
fermidade é urna expressao de 
inseguran<;a pessoal e que está 
relacionada com urna cultura 
incompletamente organizada e 
parcialmente secu~ari~~a. _A 
debilidade de sua orgamzaca_? 
familial e comunitária mani
festa-se na constante preocupa
cao pela morte violenta; a debi
: lidade de sua organizacao reli
giosa, na constante preocupa-
<;ao pela morte natural. A' inse
guranca e hostilidade kaingang 
se reíletem numa série de rein
terpretacoes de padroes ?e 
comportamento, com ma1or 
conservantismo daqueles que 
estao mais de acordo com a sua 
crescente ansledade. 

Desta forma, se quisermos 
conhecer qual a preponderan
cia que uns traeos culturais 
mantem sobre os outros, nao é 
difícil conseguí-lo ness:-t socie
dade, muito_ embora, repeti
mos, isso nao signifique que as 
coisas sempre tenham sido as
sim. É bem possível que e.mes
iado anterior ao dessa desorga
nizacao, tivesse sido mais difí
cil ·assinalar quais os aspectos 
que mereceram maior elabora
<.;ao, dando, por assim dizer, a · 
"orienta<.;ao" dessa cultura, o 
seu sent ido. 

·BORO RO 
tribal , organizacao religosa ... 
tudo mereceu meticulosa ela
bora<;ao. 

Quanto ªºsobrenatural, nao 
podemos dizer que o lado ma
léfico tenha sobrepujado o be
néfico ou vice-versa. 

Amparados por todos os 
mecanismos de defesa contra a 
moléstia e a morte e pela sua 
coerencia, pela confianca nos 
encarregados desta, etc., os Bo-

. roro nao podem. se sentir de
samparados na· desgraca. Tem 
como esteio todo o edificio de 
sua organizacao cultural e so
cial. 

Toda esta maravilhosa inte
gracao d a cultura bororo é, a 
um tempo, causa e conseqüen
cia de .. sua resistencia a desor
gan iza<;ao. 

E se quisermos depreender 
aqtiilo que nessa cultura cons
tituí seu aspecto dominante, 
ta lvez possamos apontar o ri
tualismo que, impregnando os 
vários setores dela, lhes dá uni
dade. 
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. 
11 - ANÁLISE SOCIOLÓGICA 

.COMPARATIVA 

1 E.m que medida as práticas e rituais de cura e morte contribuem para 
manter vivas " as disposi~oes emocionais" dos membros da sociedade: 
(a) quanto as idéias e cren~as que fundamentam esses cerimoniais · 
( b) quanto a outros valores socia is? ' 
Como. por sua vez. sao express0es dessas mesmas id~ias, cren~as e 

valores e do grau em que estao vivos? 

KAINGANG' 

Os relatos sobre os Kain
gang, numa época anterior a 
localizacao destes indios na 
" RedU<;ao", nos apresentam 
ocasioes de reuniao socjal de. 
grande importancia: na época . 
dos batizados, na época das 

BORO RO 

·grandes festas, ocasioes em que · · 
. toda a populacao da aldeia se 

Na sociedade bororo, os la
cos da trama de relacoes so
ciais se firmam geralmente 
com rituais que !he expressam 
o caráter ~ a importancia. 
Quando a morte rompe estes 
lacos, f ormam-se outros. As 
inúmeras ocasioes de que dis
poe esta sociedade para a reali
zaca_o de cerimoniais, faz com 
que se mantenham claras as re
lacoes entre homens, e as rela
coes destes com o sobrenatu-

· reunia. Hoje, encontram-se 
m uito poucas ocasioes para es

. tas reunioes e nao se pode já fa-

. 
· lar que elas abrangem mais que 1 

o s membros da'S familias-
grandes. Destas ocasioes, as 
duas únicas de que ternos co
nhecimento se relacionam: a 
caca e.a morte. Por ocasiao das 
cacadas, há todo um ritual de 
ordem mágica a que se subme
tem cacadores e caes a fim de 
obter bons sucessos durante 
ela. 

Por ocasiao de urna morte 
(como em todas .as situacoes de 
perigo) também se verifica o 
mesmo fa to. Esta situacao atua 
no sentido da coesao dos ele
mentos das familias-grandes. 
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ral. -
Caca, pesca; coleta de frutos, 

atividades no interior da casa 
ou na casa cerimonial dos ho
mens sao oportunida~es para 
isto. Observa-se ainda que as 
reunioes noturnas no pátio da . 
aldeia estabelecem conexao en
tre os vá rios habitantes da mes
ma, entre homens e mulheres, 
entre acontecimentos passados 
e acontecimentos do dia. As
sim, se o ritualismo marca níti
damente todos os aspectos da 
vida bororo, se nao há aconte
cimento considerado impor-

.. 

·KAINGANG 

Mais do que nunca sentem a 
necessidade·de estarem juntos. 
O simples fato de seu ajunta
mento lhes dá in a is conforto e 
seguranca do que qualquer ou
tra medida que pudessem to
mar. 

Além disso, as ocasioes em 
que se realizam as reunioes de 
caca. ou em que se celebramos 
ritos fúnebres sao oportunida
des para a conservacao de ele- · 
mentos culturais. Por exemplo, 
a sujeicifo de caes ªº tratamen
to mágico e a conservacao da 
crenca· na eficiencia desta práti
ca através dos tempos. Quanto 
as segundas, v~rificamos que 
este cerimoníal é um dos úni
cos que se conserva na tradicao 
kaingang e isto, por nao ter 
caído no olvido ·e deixado. de 
ser praticado, como se deu com 
outros. Entao, dois fatos essen
·ciais para a sociedade kaingang 
- a defesa contra morte e a ga
rantía da vida - sao os que se 
cercam de rituais e fornecem 
oportunidade para se fortalece
rem nao somente os tra~os res
tantes de sua cultura, como a 
coesao entre seus membros .. 

t: interessánte verifica·r que a 
coesa.o dos grupos pode ser li
gada francamente aos fatos 
culturais: assim, urna socieda
de pode ser coesa em virtude 
das suas tradicoes, transmiti
das e respeitadas fielmente . Na 
_sociedade kaingang ternos a 
impressao de que a coesao se . 
deve nao a elemen.tos culturais 
desta ordem, mas ao simples 
fato de urna def esa imediata, a 
simples neces~idade de contato 

BORO RO 

tante para a tribo que ñio scja 
precedido dele, salientando-se, 
por este meio, justamente esta 
importancia, há outras oca-
sióes nao cerimoniais cm que 
se observa o mesmo efeito. de 
manter vivos, na mente dos in
dividuos, os valores fundamen
tais de sua cultura. E entre es
tes se encontram nao somente 
os mitos (repetidos com fideli
dade), como também as manei
ras adequadas de agir e a 
lembranca dos feítos da tribo. 
Sao etas também ocasiao cm 
-que se resolve sobre a ordem 
do dia seguinte e se repreen
dem as formas inadequadas de 
conduta. E o poder coercitivo 
da ·opiniao (os Bororo tem pa
vor do ostracismo social) ref or
ca o valor das normas de com-

. portamento impostas pelo gru
po e as mantém presentes no 
espirito de seus membros. 

Dada a conexao de todos as
pectos de sua cultura e o sem-
número de oportunidades cm 
que eles sao lembrados das 

. suas conexoes, a ocorrencia da. 
moléstia faz o individuo pensar 
que ofendeu (positiva ou nega-

. tivamente) .a alma dos mortos 
ou aos bope por deixar de cum
prir um ritual ou deveres so
ciais; o diagnóstico do médico
feiticeiro .ou a simples presen~a 
deste lhe recordará a concxao 
c'onvencionat entre a enfermi
dade e a religiao; se a doenca 
provier da de ter comido o ani
mal reservado aos bope, sem 
te-lo 'exorcizad9, ele estabelece
rá a conexao entre as conota
cóes religiosas e as prátic"as de 
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de uns com os outros e ao con
forto daí resultante. lsto se 
prende, a .nosso ver, a reducao 
em volume de seus grupos, de 
sorte que nao há necessidade 
de mecanismos mé:lis comple
xos para manter-lhes a coesao. 
E, inversamente, a ausencia 
destes impede a formacao de 
unidades sociais mais amplas. 

• 

BORO RO 

ca<;a: por outro lado, quando 
realizam as cerimÓnias de exor
cismo, volta o pensamento 
para a sua saúde e a dos seus. 

Os rituais bororo sao de tal 
forma estilizados e mantidos, 
que descricóes dos vários auto
res, separados por anos na ob
servacao, sao perfeitamente 
identicas. 

Contribuí para isto, como o 
dissemos, nao somente a práti
ca constante deste rituais (que 
assim nao perdem, no consen
so da tribo, o seu significado) 
mas as sancoes que pesam 
sobre os que os realizam de . 
nao alterar sequer um porme
nor dos mesmos. Outro fator 
que também contribui para 
is to é f ormarem eles um verda
deiro corpo, variando pouquís
simo nos seus pormenores. E. 
disto provém que a trama de 
significados seja mantida: nas
cem individuos, morrem ou-. 
tros. Porém , os novos taco~ · 

. que tem os novos individuos 
nao f az;em mais que seguir os 
velhos modelos: o desenho do 
tecido é sempre o mesmo. 

2 - ( ·orno se encara nas duas sociedades a diminuicao ou cessacao de partici
pa~ao na vida social de um dos seus membros que adoeca e como, urna vez 

morto, se considera o novo tipo de relacio que 
se ·manterá com ele? 

KAINGANG 

Como assinalamos, em 
muitíssimas passagens, na so
ciedade kaingang os tacos so
ciais sao frouxamente estabele-
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Tivemos oportunidade de 
nos referir a que cada novo 
laco na trama das rela~oes so
ciais entre os Bororo se firma 

• 

' 
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com rituais que expressam seu ~ 

mo es;rtgc Desertor no 
-sencmo de que já áo se poderá 

mais cor:itar com o seu apoio.I ._,, 
9'.Assim, "C'em a morte, nao sj · 
formam novos·lacos unind" os 
individuos que se vao aos que 
ficam. Há o sentimento exato 
de urna ruptura de rela~oes. 

Mas o mundo para o qua! 
passou o falecido existe; pesa 
como urna carga ameacadora 
sobre a sociedade dos homens. 
O morto, entao, é ·uma ameaca 
para a coletividade. Procura
se, por isso, pelos ritos fú
nebres, desligá-lo da comuni
dade dos vivos. Nao se procura 
ajudá\]o na passagem. Ao con
tráriot~oda a aten~ao está vol
tada muito mais para os que fi
cam e estao ameacados. Donde • • 

caráter e· importancia. Quando / 
a morte rompe estes, a comu-
nhao ertre vivos e mortos está 11 f 
estabelecida e as formas de J J 
contato entre eles fixadas. 

Mas, na cultura bororo, o 
mundo dos mortos constituí o 
aspecto mais importante do sa
grado. Portando, é também sa-
grada a alma que participa des- ~ 
te mundo. V 

Como a alma urna vez des- A. 
p;endida do co~po nao vai di-~ 
retamente ao seu destino; há 
todo um período intermediário 
que, como vimos, coloca o 

· morto na posicao "marginal" 
de nao pertencer mais ao m un
do dos vivos e nao participar 
também inteiramente ainda do 
mundo dos ·mortos. 

A série de atos e cerimoniais 
que na sociedade bororo se 
realizam após a morte de al
guém, visam encaminhar a sua 
aJma, por etapas apropriadas, 
até o seu último destino. U ma 
vez no mundo dos mortos, es
tender-se~ao ao recém-falecido 
os modos de · trata mento ade
q uados ao seu novo status e se 
o confundirá com os "espíritos 
dos mortos" . 

Antes desta localizacao, po
rém, há o vivo ~en ti mento de 
que há perigo proveniente do 
seu con tato. A fu nea o profilá
tic;a dos enfeites usados nestas 
ocasioes é nítidamente a de ar
mar o ··profano" para se por 
em contato com alguém que se 
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o exorcismo, as impreca~ 
as camuflagens com que ele é 
tratado. A fun~o profilática 
dos enféites usados nestes ceri
. moniais, entio, nao é a de tor-
nar o vivo pronto para entrar 
em con tato com o morto, mas· 
unicamente a de despistá-lo. 

E ~sim, os ritos fúnebres 
nao sio a forma inicial da in
clusa o do morto entre aqueles 
a que se dirige um culto . . É a . 
quebra brusca de qualquer re
la~io com ele agora .. coisa di
ferente'\ amea~adora. 

BORO Ro· 

cncaminha para o .. sagrado" e 
já é mesmo parcialmente sagra-· 
do. Donde sercm os inédicos
f eiticeiros nao só pela dignida
de que seu cargo conferc, como 
por serem os mais diretamente 
implicados· nos rituais mortuá
rios e, portanto, os mais sujei
tos a serem vitimados - os mais 
ornamentados. 

· Pelas ccrimonias fúnebres, 
portanto, transfcre-se o m·orto 
para o seu lugar devido; sus.; · 
pendem-se as ameaQas ·prove
nientes de seu conta.to. 

O morto nio é, contudo, um 
intruso: é alg~ém de quem se 
pode.continuar a me~r·favo-
. res e com quem se prQeora, por 
esta ocasiio, oom'o através do 
culto, maótt-r . rela~aes amigá- .· 
Veis. 

3 - · Qual a·_faloriza(io social da posi(io do médico-feiticeiro e que papel ele 
d.l>sempenha como elemento de controle. e integra(io do Rrupo? 

KAINGANG 

Os médicos-feiticeiros desa-. 
pareccram na sociedade kain- · 
gang. Tal desaparecimento . 
coincide com a perda de ele
mentos da sua medicina sobre
!1ªtural que exigía· a interven
~ªº de indivtouos iniciados na 
profissio de curadores. 

Nesta cultura parece ter Jja
vido inicialmente uma difercn
cia~ao incipiente entre os médi
cos-f eiticeiros, de sorte que, 
por exemplo, só aquele que ti
vesse tido a visio de Pain 
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Os médicos-feiticeiros (bari e 
aroettawaere) reprcscntam a 
ponte de liga~io entre os vivos 

· e os mor!os. Por intermédio de 
seus representantes terrenos, 
estes espiritos continuam a 
exerccr .poder coercitivo no 
mundo dos vivos. Os Bororo 
sentem que nao podem pres
cindir da pessoa de seu bari e 
ari>eitawaare, uma vez que de- . 
pcndem dos espfritos (dos mor
tos ou do mundo natural) e que 
é por intermédio destcs agen-

KAINGANG 

(monstro sobrenatural) pode
rla curar as moléstias prove
n ientes da introdu~o de projé-
teis no corpo da vítima. · 

Recebendo seu poder de 
espíritos vários do mundo na
tural, estes médicos nio ti
nham todos o mesmo poder. 

Contudo, boje desaparecc
ram as práticas médicas asso
. ciadas. com a f un~o de médi
cos-f eiticeiros: cura por meio 
de cantos e po·r f ri~ no cor
po do doente para extrair os 
theyes. . 
· Já tivemos oportunidade de 
assinalar que a esta.cultura nao 
foi dificil perder os tra~s de 
sua medicina sobrenatural, 
porquanto este foi .um tema 
nunca muito elaborado entre 
os Kaingang. Correlatamente, 
verificamos que os médicos
feiticeiros nunca alcan~ram . 
posi~ao de destaque nesta so
cicdade: nao foram os seus no-. , 
mes que se conservaram nas· 
tradi~aes da tribo e, mesmo no 
seu folclore, nunca ficaram his
tórias de cura. A questio e 'os 
encarregados dela nunca preo- . 
cuparam muito. .. 

Médico-feiticeiro nio realiza · 
nenhuma cspécie detreinamen
to para reccber o espirito guar
diio; tampouco se verificam 
transes ou .cenas imprcssionan
tes nestas ocasi0es; a ·comuni
dade nao assiste ªº individuo 
quando ele toma conhecimento 
de que pode se incumbir de cu
rar; ao contrário, ele deve f azcr 
scgredo desta visio; nio recebe 

BORORO 

tes que se tor~a possfv~ a liga-
~io. . 
· Notemos que, além desta 
coer~io que significa que o 

· sobrenatural está vigilante e 
notificará a . tribo, caso o indio 
nao cumpra seus devercs so
ciais, ou que lhe mandará mo
lé$tia e. morte cm conseqOcncia 
de sua nao observancia, há ain- · 
da duas .outras formas de con
trole · social presas, uma, ao 
·.bari e · aroettawaare e outra, 
pcCuliar ao bari; a primeira é a 
obriga~io que pesa sobre os 
dois médicos-feiticeiros de ob- . 
servarem a risca os seus ccri
moniais sem lhes alterar · um 
pormenor sequer; a segunda, 
quando· o ~ari, agindo como 
causador de maleficios, imp0e 
aos indios respcito a sua pessoa . 
e observancia de sel,ls ensina
mentos. 

'A elabora~io . cultural da 
medicina sobrenatural bororo 
e o fato de estar ela penetrada 
de cren~as e práticas religiosas 
fazem . dos médicos-feiticeiros 
conheccdores nao somente da 
arte de curar, mas de · tudo ·o 
que esta arte implica entre po
vos que ainda nao fizeram dela 
um departamento separado na 
sua vida social. 

Os mecanismos estabeleci
dos por es~ cultura na forma 
de condi~aes a sercm preenchi~ 
das pelos bari e aroettawaare 
(inicia~io, perigos a que se ar
riscam, reprcscnta~io dramáti
ca do ato em que o·espfrito os 
escolhe, inúmeras situa~ ~e 
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pagamentos pelos seus servi
cos: nen huma consideracao· es
pecial provém do fato de sua 
profis.sao, etc. 

Nao havendo entre eles a 
prática de feiticaria ou o reco
n hecimento de poderes ineren
tes a pessoa do médico
feiticeiro, este nao dispoe desta 
arma - possjbilidade de vingar-. . . 
se nos an1m1gos - que em mu1-
tas tribos é arm(l que o coloca 
em posicao de ser respeitado e 
obedecido. 

A ausencia de iniciacao ou 
de qualquer cerimónia que 
marque o reconhecimento 
público de um novo médico
feiticeiro é, a um tempo, causa 
e conseqüencia desta ausencia 
de "enfase" sobre o valor so
cial desta profissao. Nao se 
procura cerimonialmente sus
citar. no espirito dos membros 
da tribo, as dificuldades liga
das ao seu desempenho e ele
var, portanto, aquele profissio
nal a urna posicao de dignida
de. 

A pouca importancia que se 
atribuiu ao médico-feiticeira 
nesta cultura, insistimos, está 
presa ao fato de que também 
nao se elaborou culturalmente 
o setor de que ele estava encar
regado - a medicina sobrenatu
ral. 

De outro lado, numa socie
dade em que há ausencia abso
luta de qualquer "centraliza
cao", em que nao existe urna 
unidade mais ampla que as 
famílias-grandes, o raio de 
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vida tribal em que sao chama
dos a atuar em beneficio co
mum ), bem como o reconheci
mento de que somente eles po
dem afastar os males prove
nientes dos espirilos (doencas. 
epidemias. perigos provenien
tes de fen ómenos meteorológi
cos e astronómicos. etc) contri
huem para colocar os seus car
gos num nivel de destaque so
cial. 

E a manifesta<;ao social 
quilndo um novo médico
feiticeiro é apresentado é. a um 
tempo, meio de expressao deste 
fato e de fortalecimento dele 
no espirito de todos. 

A posicao de destaque que 
sempre tiveram estes dois mé
dicos-feiticeiros entre os Boro
ro se prende a elaboracao cul
tura l <:teste setor. E. como vi
mos, a medicina sobrenatural 
tem, entre os Bororo, posicao 
proeminente. Fruto desta mes
ma elaboracao é a especializa
cao de funcoes entre os dois in
termediários do mundo dos 
espíritos. 

Na medida em que. como 
dissemos. os médicos-fei
ticeiros nao sao simples cura
dores. mas os depositários ·dos 
ensinamentos da tribo e os 
Lela dores de seus cost u rnl!s. 
eies desempenham papel rele
vante na continuidade so<.:ial e 
cultural. Aliás. os rnédicos
feiticeiros fa¿em parte de urna 
organiza<;ao rnaior. incumhida 
da funcao de nrgani.1.acao e 
controle sol:ial. Assim. além 
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ac~o de um médico-feiticeiro 
nunca se estendeu para além da 
órbita de sua própria famHia. 

Co nseqüentemente, a ele 
nao coube, como em muitas 
outras sociedades, o papel de 
conservador e zelador das tra
dicoes, encerrando em suas 
maos mais que os simples co
nhecimentos dos processos de 
cura, estendendo-se, ao contrá
rio. a campos de experiencias 
os mais variados e que a medi
cina de povos "naturais" exige, 
urna vez que nao se constituí 
em um departamento separado 
na vida social. 

Aliás, deve-se observar que 
nem mesmo os adivinhos que 
alcan<;aram nesta cultura posi
<;ao de maior destaque na vida 
social, tiveram papel na forma
<;ao de urna unidade social 
mais ampla que ultrapassasse 
os limites das familias-grandes. 

Des ta forma faltaram sem
pre a esta tribo elementos de 
centraliza<;ao e organiza<;ao . . 
Mesmo contra os inimigos de 
fora da própria tribo, nunca 
lhe ocorreu a idéia de contra
por a rt:sistencia de urna unida
de tribal sólida. 

Nao houve, · port4n_to. por 
parte desta soc.ieoade aquela 
va lori1.a<;ao da posi<;ao do mé
dico-feiticeiro que fiLesse dela 
uma "protissao" almejada. E. 
conse4üentemente. · pronun
ciou-sc cada ve.1. mais. att! fazer 
lksaparcccr este encargo. a 
tcnd0icia de ahandonar uma 
ali\ idade 4uc ca recia de impor
tirn1.·ia "llcial. 
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dos bairP. e aroettawaare exis
tem os ho~ eimigera (caciques), 
dos aua1s, dois hereditários e 
outros eleitos por suas qualida
de~ físicas, morais, habilidade 
no manejo de armas, etc. 

Estas personalidades todas 
()rmam o ápice da sociedade 

hororo. Zelando pela conser
vacao dos costumes tradicio
riais, impóem e sofrem coer~ao 
(dos seres sobrenaturais ou dos 
próprios compa'nheiros de tri
bo), de sorte que a. valorizacao 
social que pesa sobre a sua po
si<;ao é grande. 

Testemunhos deste respeito 
sao as alirmacoes de que, se os 
indios nao eocontram a caca 
no lugar predito pelo médico
feiticeiro, nunca dizem que ele 
se enganou, mas que eles nao 
estavam em estado de conse
guí-la; a aceita<;ao tácita da 
morte inevitável quando o bari 
a predisse, chegando-se até a 
apressar o desenlace para nao 
falhar a profecía; de que um 
indio nunca faz, por mais que 
se insista, aquilo que seu chefe 
proihiu. 

Desta forma, os médicos
feiticeiros hororo sao os diri
gentes tradicionais de muitos 
aspectos da vida socia~. Seus 
devcrcs sao urna prerrogativa. 
A corn.:cntra<;ao da cura nas 
maos de individuos que tem 
uma unidade de visao do as
sunto e 4uc ao mesmo tempo 
presidcm ccrimonia is presos a 
out ros aspectos da vida social, 
permite urna congruenl.:ia de 
conceitos sohrc a enfermidade 
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e a integracao destes no sentic 
dos membros da coletividade. 
Reciprocamente. esta concen
traciio é característica da inte
gracao des ta cultura e da f or
ma por que ela ~e expressa no 
espi ri to de seus particular.es. 

III - ANÁLISE PSICOLÓGICA 
COMPARATIVA 

1 - < 'omo as duas culturas moldam os individuos que delas particip~m. como 
canalilam as suas emo~óes. e. em .conseqüencia. quais as atitudes do'I 
mesm,os em face dos fenómenos moléstia e morte? 

KAINGANG · 

Os Kaingang nao observam 
estrita separacao entre os se
xos. bifurcando as formas de 
comportamento peculiares a 
um e outro. Nao se observa, 
por exemplo. cerimoniais de 
que um dos sexos seja excluido, 
nem aspectos da vidá social de 
41,1e apenas um deles participe. 
Faham-lhes cerimónias dé tni
ciacao, 4ut! t!m rnuitas socieda
dt:s siio privativas de um dos 
sexos t: 4ual4uer forma de eso
terismo de que participam ape
nas os iniciados. 

Contudo. podernos observar . 
entre des seniio urna separa<;ao 
estrita. pelo menos traeos de 
diferencia<;iio de formas de 
conduta. Mesmo no interior do 
grupo masculino por exemplo, 
distingue-se o kt-lu do waikaru 
e. possivelmente no passado. 
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Entre ·os Bor'oro ohserva-st: 
nít ida sc::para<;ao entre os dois 
sexos. Todas as manifesta<;oes 
Sl.H.:iais SUO oportunidadt:S para 
se t:xibirt:m as 4ualidadt:s. 
apontadas por elita cultura 
como · altamente desc::já veis 
para ó homem . Por· e'n:mplo. l) 

. c:xihirc:'m, de ~:or. em todas as 
suas minú'cias. a sua complica
da mitologia e os foitos de seus 
ht:róis civiliLadores. o falar 
com facilidade. c:tc. 

Se se desenvolvem no ho
mem. port!m, as' 4ualidades de 
loquacidade. tambt!m se culti
"ªm as <.k rc: ... ena. E assim , a 
di ... cri~ao 4uanto aos segredo:-. 
rdigio'º' nao t! menos salien
tada 4ue a faci liJade J< falar a 

'respeitt> de seu..; mito ... . 
A.; cenm0n1a ... de inicia~ao 

Jo, menino.; marca o ponto Je 

[~-----

i .. 

l 
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urna cerimónia de iniciacao 
marcasse a passagem de um 
status para outro (de crianca a· 
adulto) . De outro lado, o wai-

. kayu é urna caracterizacao do 
homem e esta cultura na9 poe 
limites a expansao das qualida
des que o tipificam: agressivo, 
turbulento, vingativo, provo
cador. Junto a ele, o papel da 
mulher se resume em estimulá
lo. Desta forma; se·bem que as 
mulheres .e os· homens tendam 
a se confundir em suas atitu
des, sao os homens os repre-. 
sentantes máximos das "quali
dades viciosas" desta cultura. 

Des ta forma, nao se pode f alar 
propriamente em que homens e 
mulheres foram educados de 
modo a expressarem, pelo trei- ,,. 
no. traeos psicológicos di ver
sos. Em ambos os sexos, exa
cerbam-se os mesmos senti
mentos e emo<;óes e se os cana
liza da mesma forma: medo. e, 
por conseguinte,' odio: ódio di
tando ataque dir~to: ataque di
reto dirigido de preferencia 
para o grupo de f ora. 
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diversificacao de sua vida em 
relacao a das mulheres: até 
aquele momento o. rapaL p~de 
ser considerado como perten
cente a.o grupo das mulheres, 
indiferenciado delas. Iniciado 
nos segredos religiosos da tri
bo, ele passa a fazer parte do 
grupo de homen's: mudarn;a de 
residencia e de atividade mar-

· ca o reconhecimento de um 
novo status .e, conseqüente
mente, urna mudanca de atitu
des é verificada. 

As cerimónias de que os ho
mens participam, presenciadas 
pelas mulheres que netas nao 
sao incluídas. sao oportunida
des de autovalyriLa<;ao dq sexo 
masculino aos olhos do femini
no. E. se no homem se culti
vum as quali'dades varonis de 
cacador (e Karl von den Stei
nen viu o desi!nho que se fazia 

, de um c..:a<;ador famoso. pintan
d o - s e - o ·c o m u m g r a n d e 
mt:mbro viril), se nestas espé
cies de. pantomimas se manifes
tam as suas 4ualidades de d~s
treLa e for<;a. na mulher, 'ao 
contrúrio. das nao sao salien
tadas. 

Desde criancas. as mulheres. 
confundidas em muitos senti
.dos com os meninos na1

0 inicia
dos, aprendem a respeitar e a 
temer um certo setor da vida 
social privativo dos homens. 
('ultivam as manifesta<;óes de. 
medo e fuga •<liante de certos 
acllntecimentos dos quais sao~ 
c\duidas Cl>lllt> participanres .. 
r \ l) contr~iriu. l) homem té:m 
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~as suas relacóes comos se
res sobrenaturais. como nas 
suas relacóes comos membros 
de sua própria sociedade, mas 
de outras familias. estes indios 
tem a seguinte representacao: 
os índios temem-nos e os 
odeiam, como eles, por sua 
vez. te.mem e odei,am o indio. 

Tudo o que sai do ambito es
treito da familia-grande é 
ameacador; por conseguinte, 
motiva estas duas em~oes. 

Povo prático e agressivo, 
nao dado ªº uso da feiticaria, 
encara· realisticamente as situa
coes e vimos que. mesmo em li
dando com o sobrenatural, os 
únicos modos por que foi trei
nado a agir diante dele, signifi
cam urna transf ercncia de sua 
maneira de encarar as próprias 
situac0es terrenas: afrontá-lo 
ou fugir. Donde as frases coin 
que exorcizam os espíritos 
que teritam seduzi-los: "Vai-se 
embora! .. 

A inseguranca com que vi
vem entre os próprios compa
ri~eiros, se reflete na própria 
inseguranca para com o sobre
natural. Se há urna ex~o 
neste (os espíritos que presi
dem o mundo natural), é por
que se admite que com eles se 
possa estabelecer a mesma re
la~o que existe .mtre os com
panheiros de caca que, como 
vimos, sao as mais duráveis e 
estáveis das rela~ admitidas 
nesta sociedade. 
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que topar de f ace com estas si
tuacoes de terror e vence-las. 

Nas suas relacoes com os se
res sobrenaturais. as f orl1}as 
definidas de se porem cm ccin
tato com eles demonstram niti
damente que a relacao é de; de
pendencia. Esta relacao de de- . 
pendencia nao se manif esta, 
em rela~ao aos homens. de · 
urna forma opressiva: dispoem 
eles de mecanismos para esta
belecer este contato e contam 
com o apoio dos seres sobrena- · 
turais .. Em rela~ao as mulhcres, 
porém. nota-se sempre urna es-

. pécie de medo latente, devido a 
crenca de que certas ocásiocs e 
objetos lhes sao particularmen
te perigosos. Contudo, nao· se · 
pode dizer que vivam obceca: 
das pela presenca de urna 
ameaca. Se as circunst4ncias 
ameacadoras ocorrem cm sua 
vida com mais frcqilcncia que 
na dos homei:as. elas d~pi)cm, 
contudo, de meios para fugir a 
estes pcrigos. · 
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D)ante dos fenómenos de 
moléstia e morte ·oodem-se ob
servar os seguinü:5 pormeno
res: . . 

No exemplo citado na , nota 
21: "T em pestadé", ho1nem 
que sintetiza bem as caracterí~- ... 
licas de um Kaingang amea~a-
va e vocifera va contra a gripe 
que matava seus companhei
ros. Dizia eie que, assim como 
nao deixava sem vingam;a' os 
companheiros que tinham sido 
mortos pelos brasileiros, de 
sorte que todas as vezes que via 
um brasileiro o matava, ia fa
zer o mesmo com a doenca: 
quando a visse, matá-la-ia. 

Conforme salientamos, este 
exemplo é bastante significati
vo porque: demonstra bem a 
reacao de medo-ódio que aco
mete os Kaingang quando o pe
rigo ocorre e des ta forma, sem
pre que há urna morte; de
monstra bem a sua divisao di-
1.:otómica colocando, de unÍ la
do, as coisas que produzem 
heme, do out~o. as que produ
zem mal (em ora estas duas 
i.:ategorias nao sCJa,~ rígidas e 
se transponham comi faciJidade 
os limites de urna .fara a oti
tra): identifica a situacao de 
morte com a tradi~ijo e vingan
¡;a de vendeta. 

Urna manifestacao interes
santt: consiste em que. quando 
d~sejosos de atacar alguém, os 
Kaingang se julguem amea~a
dos por ele. Esta cultura condi
cionou os ataques as amea~as. 
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Diante da moléstia e da mor..: 
te há um fundo comum ·de ré;~ 
~ao nos dois sexos; como· vi
mo.s, sao os espíritos que se 
pronunciam sobre as possibili
dades de restauracao do indivi
duo ou sobre a sua morte certa. 
Predita esta, a sociedade recua, 
por assim dizer, daquele que, 
temporariamente, fica na posi
~ao de semivivo. E vimos que 
acontece . comumente o indiví
duo nessas condicoes morrer 
vítima de inanicao ou mesmo 
das maos de alguém que faz 
com que a sentenca do médico
feiticeiro se cumpra. Ampara
dos por tal código de Gonduta, 
os indivíduos bororo nao dei
xam de se sentir desgracados 
quando u'a morte se verifica, 
mas nao se sentem desampara
dos. Nem o próprio doente, 
nem seus parentes, tentam 
sobrepujar, com qualquer ten
tativa, a sentenca de morte. 
Aceitam-na com resignacao. A 
crenca na palavra dos espíritos . 
(encarnados nos seus represen
tantes, os médicos-feiticeiros) é 
coerente com a prática resul
tante. E desta coerencia pro
vém o estado de ausencia de 
contlitos na personalidade do 
doente e dos que o assistem. · 

. 
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Desta forma, o homem pre- . 
. ferido pela sociedade kaingang 
é personificado na figura do. 
waícuru: turbulento, corajoso, 
ávido de viriganca. Um ele
mento de disru~ao. 

Particularizando a . reacao · 
dos Kaingang diante dos f en o
rnen os de moléstia. e rriorte, é 
digno de nota ainda o seguinte: 
quando urna morte se verifica, . 
todos os recursos emocionais 
dos i~divíduos sao niobilizados 
para supera.r as f orcas de des- · 
ttuicao que f oram postas em 
acao. As emoco~s de medo e 
cólera manifestam-se tao vee-

. mentes que, diz Jules Henry, é 
melhor nao tentar urna aproxj
macao destes indios nestas oca
sioes. A morte de alguém ~ a 

· concretizacao de urna const~Íl
te ameaca qúe pesa sobre 8-·ti:i
bo. . ' 

No caso em que o individuo 
agonize, esta cultura. nao apre- · 
·sentou forma de canalizar as 
. reacóes emocionais de seus pa
ren tes, de sorte que o desespero 
que os acomete é patente: até o 
·último mo.mento, forcam in
. troduzir na boca do doente me-
dicamentos ou mesmo o seio · 
materno, como se desta f onte 
de vida ele pudesse tirar novo 
alento. · 

Verificada a morte, o deses
pero dos parentes é manifesta
do: nao há restricoes de com
portamento por parte dos ho
mens, e assim, eles se· manifes
tam tao abertamente quanto as 
m ulhe.res. 
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Quando u'a morte se verifi
ca·, quando, portanto, f álha
ram todas as tentativas de re- · 
conduzir o individuo a posicao 
de normalidade, observa-se 
bem nítidamente que tudo está 

. previsto nesta cultura para se 
passar o morto e 'a comuni<;iade 
para urna nova situacao. Ri
tuais, preparacaQ ·de enfeites a · 
serem usados, designacao dos 
parentes·,a quem cabem os vá
rios papéis do ritual, participa
cao dos chef es, . etc., sao todos 
canais socialmente estabeleci
dos para se drenarem as emo
coes ·do momento. E urna divi
sao entre os sexos se revela na 
forma por que cada um deles se 
expressa: danc~s pelos homens; 
escarificacóes ~ sacrificios pe-

. las mulheres (manifesta~ao "a
polínica" ou "dionisíaca", 
conforme o se_xo, segundo di ria 
Ruth Benedict) . 

' ., . 
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Mesmo diante desse desnor
team'ento em . que · ficam . os 
Kaingang, nao podemos negar 
que a expressao de sua:emoca<> 
segue um esque.ma. A equácao 
medo-ódio nao privativa dessa 
situacao, aliás, ·aí está patente. 
Coerente com sua maneira· de 
sentiré a sua maneira de agir. 

· Assim, nos ritos fúnebres, ti
vemos oportunidade de assina
lar · os seg\lintes pormenores: 
(a) os "Cantos de medo" com 
que procuram afugentar o ku
pleng; O>) todo um cerimonial 
com o fito de despistá-lo e tor
nar o thupaya irreconhecível; 
(c) a protecio dos que tem que 
lid ar com os pertences do f ale
cido. 

Se, portaJitO, há ausencia de 
· canalizacaó {la emocao no sen
tido de se f Qer' o individuo que 
está a morrer e- os demais · 
membros da comunidade acéi
tarem a morte como inevitável; 
se a mor~e os poe cm estado de 
desatento, transformando· em 
breve em crise de·ódio e deses
pero, em relacaó aos que "fi
carh" , há toda urna expressao 
de emocao diversa: assistencia 
e protecao. ~em se diga que es
sás crises de desespero nao te
n ham a funcao de recordar aos 

·restantes os perigos que os cer
cam e a necessidade de um mú-: 
tuo apoio como protecao. E ·é 
por isso que toda urna série de 
obrigacoes . pesa · sobre os 
memQros das familias-grandes 
nesses momentos em que s~ 
deve prestar ~aior apoio, nao 
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.Os. ritos fúnebres sao ainda 
ocagiao ~ara a expressao da di
cotomia entre os sexos. Sendo 
em tud~ diversos os papéis que 
lhes cabem, também se exp,res
sa diferentemente a emoeao 
num e noutro. Preserva-se aq·ui 
a sua separacao no trato com o 
sobrenatural, e do fato de se
rem as mulheres (nesse sentido, 
confundidas com as criancas) 
as mais ameacadas, a emocio 
de medo tem mais oportunida-. 
de de se fazer sentir por parte 
delas .. Medo que é cultivad<.> 
por .. urna série de crencas a ~es
peito de perigos que as cercam, 
inas que de modo algum se to.r
na obsessivo dado o fato de se 
poder escap~r a eles pela obser
vancia dos· meios socialmente 
estabelecidos para esse fim. Da 
mesma f órma, na~a tem a te
mer o homem a quem ca_be o 
entrar em con~ato com.o sobre
natural dentro das limitac0es 
impostas ¡)ela sua cultura e sob 
·o ª!11 paro e .· pro teca o · de seus 
médicos-feiticeiros. 
· Se a sociedade' bororo se ex;.. 
pressa por ocasiio de u'a mor- . 
te com gritos e lamentacoes; 
eles f azem parte de um cerimo
nial, obedecendo as oporúini-

. dades de lugar~ tempo: nao há 
gritos 01,1 escarificacoes realiza
dos, nao importa por quem ou 
·nao importa a que momento. 
Tudo está exatamenie previsto 
pela cultura que assim C?analjza 
as emoc()es de seus participan-· 
tes. E se nao fora a cena dos re
talhamentos do . corpo, de as-
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se perdoando a falta de nao as
sistir a morte de um parente. 

Poderemos sumarizar as 
emocoes kaingang: em relacao 
ao .. in group", seguranca, pro
t~ao, amor; em relacao ao 
.. out group", inseguranca, me
do, luta aberta ou fuga. 

Assim, a morte repre~enta 
urna oportunidade para se fir
marem as relacoes entre os 
Kaingang, enderecand'o para· 
fora as emocoes de rancor, se~
do que o sobrenatural nao pas
sa para eles de um "out 
group". 

BORO RO 

pecto tao brutal , poderíamos 
dizer que todo o ritual fúnebre 
bororo se realiza dentro 'de um 
esquema err.otivo bastante sua
ve. 

Observa-se bem mais urna 
preocupacao com o aróe mai
wo (morto recente), com a sua 
passagem. para o mundo dos 
mortos, com o cercá-lo de cui
dados e · apoio, do que urna 
preocupacao com QS que · fi
cam. Percebe-se nítida a crenca 
de que a estabilidade de urna 
ordem social terrena depende, 
antes do mais* , da~ relacoes . 
amigáveis que se continuar a 
manter com o sobrenatural~ de 
que o morto recente é um re
presentante. Seu sobrenatural 
está longe de ser um "out 
group". 

2 - Em que medida e por que tra~os de personalidade se "distinguem os médi
cos-feiticeiros dos demais companheiros de tribo nas duas sociedades? 

KAINGANG 

Na sociedade kaingang, 
como tivemos já oportunidade 
de dizer, elaboraram-se pouco 
as diferencas entre os sexos. É 
verdade que há a figura do wai- · 
kayu, com a sua personalidade 
intempestiva. Contudo, nao 
encontramos nesta sociedade, 
como acontece em muitas ou
tras, a presenca de mais de um 
tipo preferencial de homens. 
Por exemplo, nao é raro se res
peitem ¡¡queles que por galhar
dia, feítos de arrojo, se distin-
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Os médicos-feiticeiros entre 
os Bororo apresentam, segun
do podemos deduzir das info_r
macoes, certos traeos psíquicos 
distintivos: como . tivemos 
oportunidade de salientár, a 
sua escolha pelos espirilos ·se 
faz por intermédio de sonhos e 
visoes, chegando eles a verda
deiro estado de transe. Neces
sariamente, nem todos os in
dividuos possuem a .. capacida.: 

• ou seja. antes de tudo. (N. do revisor) 

KAINGANG 

guiram, ao lado de se respei~a
rem também aqueles .mats in

trovertidos, mais concentrados 
e discretos como conhecedores 
dos segredos da tribo. 

Urna sociedade pode, por
tan to. contar em seu seto com 
tipos pref erenciais diversos e 
mesmo valorizá-los diferente
mente. 

Na sociedad~ kaingang nao 
se nota urna diferenciacao inci
piente que seja de .. ranks" so
ciais. A única coisa que encon
tramos neste sentido, é urna va
lorizacao maior dos mais ve
lhos, o u seja, daqueles que já 
tiveram tempo para realizar fa
canhas sanguinolentas. Portan
to, sempre a mesma valoriza
cao dos fa tos de valen tia e ar
rojo em matar. 

Des ta forma, numa cultura, 
em que se perderam grande nú
mero de traeos, em que as tra
dicoes (a nao ser a de vendeta) 
nao motivam grande preocu
pacao ou respeito, caminho.u
se para urna unif ormizacao de 
comportamento de . seu~ 
membros. 

Des te fato resulta que ho
mens e mulheres, nos tempos 
e m 'Cj u e ha vi a médicos
f eiticeiros, eram igualmente 
habilitados para o exercício da 
profissao. (Nas sociedades em 
que os homens sao os únicos 
iniciados no esoterismo tribal e 
a eles cabe a preservacao do 
lado "sagrado" da existencia, 
raramente ou as vezes nunca as 
m u 1 h e res sao m éd i c o s -
feiticeiros.) 

BORO RO 

de" para desmaios. alucina
cóes. etc. Portanto, nem todos 
podem ser médicos-feiticeiros 
ou eleitos dos espíritos para 
este mister. 

N urna sociedade como abo
ro ro. em que os homens tem 
mais ligacao com a vida esoté
rica (mais ou menos exclusiva) 
explica-se po r que só muito ra
ramente u'a mulher se torna 
médico-feiticeiro. Este, como 
vimos. reúne em suas maos 
funcoes sacerdotais . Suas curas 
sao de cunho marcadamente ri
tualístico. 

Podemos dizer que, se bem 
que a diferenciacao da perso
nalidade do médico-feiticeiro 
seja devida a urna série de 
experiencias que os seus com
pa n hei ros descon hecem. há 
traeos psíquicos exigidos ( ou 
melhor, necessários) para ele 
dar inicio á sua carreira. Esta, 
por sua vez. acarreta urna série 
de out ras diferenciacoes. 

Médicos-feiticeiros entre os 
Bororo se caracterizam pelo 
seu espirito de .observa<;ao, po
der de s ugestionar, extrema 
sensibilidade nervosa que os 
leva facilmente ao delírio. etc. 

Do seu espirito de observa
cao e le nos dá prova pela previ
sao das possibilidades de cura 
das moléstias, indicando com 
absoluta seguran<;a e aproxi
macao quando se verificará u·a 
morte. Sem dúvida, isto se deve 
a observacao do curso da mo
léstia. tanto assim que. pelos 
sintomas da mesma. diz logo se 
é ou nao curável. 
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·Médícos-feiticeiros sao 
agentes de crenc;as e idéias. Es
tas podem ser de caráter tao 
generalizado e tao pouco com
plexas. que nao exijam, porém, 
um encarregado especial. Des

·ta forma. dif undem-se pela co-
. letividade toda. 

Ora, entre os Kaingang o 
sobrenatural nunca foi muito 
elaborado. Com ·o tempo, aca
bou por nao poder ser influen
ciado. Restou pouquíssimo do 
apelo com que os homens se di
rigiam a ele para lhe merecer 
favores. 

Oeste modo, todos os 
membros da tribo foram con
fundidos na mesl)1a impotencia 
geral de atuacao junto ao 
sobrenatural. Achatou-se, pQ
deríamos dizer, a sua .. pirámÍ
de social", tornando-se indis
tintos os ••ranks" ou posi~ao 
de hierarquía. Tampouco exis
tem caciques. 

Des ta forma, nao há traeos 
distintos de personalidades que 
devam · caracte~izar aqueles colo
cados no ápice, em contraposi
cao com os colocados na base 
desta mesma pirámide. Se al-. . 
guns consegu1ram ma1or reno-
me e merecem respeito, como 
por exemplo conservou .. Tem
pestade", foi por possuir, em 
grau, maior intensidade de vio
lencia e arrojo que os seus 
companheiros. 

Este fato, contudo, é digno · 
de nota. Observa-se que na so
ciedade kaingang o que se res
saltou como importante no in-

164 

BORO RO 

[)iferencas adquiridas pelo 
fato de passar na vida por um 
ciclo de experiencias maior que 
o dos demais companheiros. 
provam de que estas nao sao 
generalizadas ou pouco com
plexas para serem partilhadas 
por todos. H avendo crencas, 
idéias e práticas nao comuns 
aos demais elementos da tribo¡ 
automaticamente os que se en
carregam delas possuem co
n hecimentos que escapam aos 
demais. Por sua vez, no exercí
cio delas, exigem-se credenciais 
que nao sao partilhadas por to
dos. 

Na verdade, nao ternos ele
mentos para poder afirmar que 
o médico-feiticeiro bororo seja 
distinto dos demais compa
nheiros por qualidades psíqui
cas de enfermico, como sói · 

. acontecer entre algumas tribos. 
Porém,-mesmo que ele nao se 
distingua dos demais a nao ser 
pelo poder de que é possuidor, 
este . poder nao deixa de ter 
urna base na diferenca indivi
dual que apresenta. · 

Quanto ao seu poder de su- . 
gestionar, diz Colbacchini que 
na verdade, "os médicos-
f eiticeiros sao astutos e os 

' indios crédulos". 
Em grande parte este pQder 

sugestionador se deriva de ser 
o médico-feiticeiro a única fon
te d~ explanacao das moléstias, 
o que impede conflito no espi
rito do índio de explanacoes di
versas do mesmo fenómeno. A 
organizacao cultural é a causa 

KAINGANG 

divíduo, f oram es tes mesmos 
traeos: violencia, ódio, expres
sao aberta das emocoes. 

Contudo, nao vamos encon
trar neta esse .. refinamento" 
que em algumas sociedades se 
verifica na figura de seus médi
cos-feiticeiros, caciques, etc., e 
que faz deles pessoas mais cu
riosas, mais hábeis em lidar. 
com a psicología humana, de
positários de conhecimentos e 
tradicoes, etc. A sociedade 
kaingang nem sequer possui 
hoje esta figura que, mesmo 
outrora, nunca obteve grande 
consideracao, nem se distin
guiu muito das demais, psíqui
ca ou socialmente. 

BORO RO 

da aceitacao tácita da palavra 
de seus médicos-feiticeiros. 
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CONCLUSÓES 

1 - Os conceitos dé causa~ao da moléstia e da morte acarretam os 
processos de diagnose e prognose e, finalmente, as práticas 
de cura que, mesmo tendo pouco em comum comos nossos 
remédios, podem ser encaradas como constituindo um siste
ma definido de terapeutica. 

Na procura das causas da moléstia e da marte, dado o fato de 
as conceberem diferentemente de nós, as duas tribos concentram a 
atencao também em elementos de outra ordem que aqueles para os 
quais nos voltamos. Observa-se urna ausencia de universalidade 
quanto a conceituacao do fenómeno, nao somente quando compa
ramos as duas tribos entre si, como também quando consideramos 
diferentes casos de moléstia e marte no interior de cada urna delas. 
Tanto Bororo como Kaingang adniitem mais de urna causa produto
ra e, conforme o caso, selecionam a socialmente relevante, deixan
do em grau secundário, ou negligenciando completamente, as ou
tras. 

Assim, ambas as tribos possuem canais prescritos socialmente 
- ou a crenca na atuacao de espíritos, ou em espíritos zeladores de 
bons costumes, ou na feiticaria - que fornecem o "background" 
ideológico requerido para motivar reacao lógica e coerente. Nao 
podemos, portan to, f alar em "irracionalidade" urna vez que procu-
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" 
ram , como nós, o controle das condicoes que produzem doenca e 
morte. Cada atividade por meio da qual se preserva a saúde e se 
procura restaurá-la, significa a aplicacao de muitos conhecimentos 
sobre como atuar se se quiser obter certos resultados. Acreditando 
que agentes vários (sobrenaturais e humanos) podem causar prejuí
zos a saúde do individuo, procuram contrabalancar-lhes a influen
cia em seu próprio destino. 

Entao, suas práticas sao conseqüencia lógica de suas próprias 
idéias e crencas e das formas por que acreditam possível estabelecer 
relacao com a fonte de disforia e tirar vantagens. Se, por outro la
do, reconhecem os sintomas de urna doenca e nao os negligenciam 
no tratamento, nao se lhes pode negar espírito de observacao, em
bora esta se subordine as suas crencas e idéias e lhes seja incorpora
da para explaná-las e justificá-las. 

2 - A forma por que se elabora o setor "m edicina" depende 
grandemente do modo por que ele se liga com os outros tra
eos da cultura considerada e da natureza destes. Donde a im
portáncia de se considerarem ·os elementos com os quais se 
combinou. A /igaciio é meramente local e temporal e dela 
provém que a "medicina" assuma formas especiais e carac
terísticas em cada povo. 

Quando R_uth Benedict analisa a questao das "orientacoes cul
_turais" 1114

, parece admitir urna espécie de "ambiencia" (religiosa, 
mágica ou realista) como traco nao menos característico da cultura 
em questao, e que daria, por assim dizer, colorido aos demais traeos 
que. se d.estacassem nestas culturas. É o que penso poder-se de
preender daquela passagem em que ela assinala que "um traco am
p.lamente dif4ndido pode estar saturado de crencas religiosas e fun- · 
c1onar em um povo como aspecto importante de sua religiao, ao 
passo que em outro pode ser mero elemento de intercambio econó
~ico" . E Rivers 16

\ expondo o mesmo ponto, salienta que urna prá
t1c~ ~erapeutica , completamente desprovida do caráter mágico ou 
religioso em seu berco, pode adquiri-los quando introduzida em 
o_utra cu~tura . O sentido mágic? ou religioso entao obtido pela prá
t1ca aludida pode, neste caso, d1z ele, .. ser devido a proeminéncia da 

164 BEN ~DICT. Rut h. El homhre y la cultura. p. 60. (0 grifo é nosso) 
165 RI VE RS. W. R . Medicine. magic and religion. p. 59-60. (0 grifo é nosso) 
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1~1agia o~ d~. religitio n~ cult~~a do po_vo no seio do qua/ foi a prática 
1ntr?duz1da . E conclu1 que a relacao com a magia ou a religiao é 
dev1da a um processo de assimilaciio pelo qual foi eta dotada pelo 
povo que a tomou, como as feicoes ca1acterísticas de sua cultura". 

Podemos destacar, de fato, urna espécie de "tendencia" pre
ponderante, de "tonos prevalente" que, caracterizando a forma por 
que a cultura trata seus problemas, expressa-se também na maneira 
de conceituar e tratar moléstia e morte. E mais: na medida em que 
estamos em face de dois fenómenos que, como diria Malinowski, 
representam muito de imprevisível e incontrolável, pode-se esperar 
encontrar, neste setor, muitíssimas oportunidades para o apareci
mento de conteitos e práticas religiosos e mágicos, que, segundo este 
".1esmo au,tor! seriam as solucoes para os problemas em que o empi
n_si:n?• a t<:_cn1ca bem fundamentada, a observacao inteligentemente 
d1ng1da nao podem resolver sozinhos 1 6~ . 

Contudo, <levemos notar, as reacoes mágicas ou religiosas nao 
sao sempre as solucoes <liante de situa~oes imprevisíveis e incontro
láveis por outros meios. Malinowski parece um pouco tentado a es
tender para todos os povos aquilo que constitui urna forma de solu
cao ~os Tro~r~~nd~ses . Sem dúvida, no seio de um povo em que a 
ma~1a .e a reh~1ao tem g!ande desenvolvimento, encontra-se de pre
f~renc1a a sua 1ntervencao nos momentos em que urna prática empi
ncamente fundamentada nao deu resultado ou se espera que nao 
possa dá-lo. A explanacao de urna forma particular de reacao deve 
ser, en tao, demonstrada na sua relacao com o resto da cultura con
siderada. A interdependencia dos elementos da cultura faz com 
que, para a completa exposi~ao de um, s~ja necess~ria a explanacao 
dos outros. · 

' 
Des ta forma, além de., se necessário, ex por a que outros ele-

mentos da cultura a medicina se liga (elemento religioso elemento 
mágico, etc), é necessário também · salientar quais deles' predomi
n.am em difere.ntes si~uacoes e mais, toda a série de pequenas minú
c1as encobertas por hnhas muito gerais de similaridade. Por exem:. 
plo, nao basta dizer que Bororo e Kaingang explicam a morte e a 
doenca pela atuacao de espíritos. Isto nada diz sobre as inúmeras 
diferen~as que os separam e caracterizam como culturas: da estru-

166 MALI NOWSKI: Esta tese de M alinowski ele a defende cm todos os seus livros. 
Ver principalmente Argonauts of the Western Pacific e The f oundations offaith 
and mora/.s. 

169 



tura diversa que o sobrenatural tem para cada um deles; da forma 
por que se expressa o seu poder coercitivo; das relacoes que se bus
cam estabelecer com ele; da coeréncia existente entre a explanacao 
dada a moléstia e morte e as práticas conseqüentes; da recorrencia 
que se faz ao sobrenatural para auxílio nos momentos difíceis, etc. 

3 - A "intensidade" com que se elaboramos mesmos traeos é va
riável em culturas diferentes. Duas sociedades preocupadas 
co1n o mesmo problema - moléstia e morte - podem votar a 
ele maior ou 1nenor ateneo o. Pode-se. depreender "modera
coo" ou "exagero" nessa preocupafoo e mais, oscilafoes em 
momentos históricos diversos. · 

A · resposta a pergunta do por que urnas culturas desenvolve
ram tanto alguns de seus aspectos, ao passo que .deixaram de consi
derar muitos dos que, por sua vez, constituíram a pedra de toque na 
organizacao de outros povos, nao satisfaz se se disser que isso se 
<leve a "processos históricos", pqrquanto deixa sem resposta urna 
outra pergunta: por que o padrao de a~ao assumiu justamente esta 
forma histórica'? · 

Mas o fato existe: tem variado ao extremo nao somente a ma
neira por que se responde as situac;oes, como os fenómenos e even
tos sobre os quais se tem elaborado os elementos das culturas. 

Os fenómenos - moléstia e morte - tem merecido, em todas as 
cu,Ituras, interesse especial. Entretanto, apesar desta constancia de 
atencao, as sociedades nao _se voltaram a eles com a mesma intensi
dade. E, se em muitas eles se converteram naqueles temas, que, 
como analisou Ruth Benedict, atraem tao grande atencao e mere
cem tal elaboracao, que deixam peq4~na sobra para os demais tra
eos, em outras se subordinaram a se'tores que constituíam, justa
mente, es tes focos de dominancia. 

Entretanto, deve-se ·notar com Ralph Linton 167 que nem sem
pre é fácil obter, para todas as cultl:Jras, aquel a integracao que Ruth 
Benedict analisou em Patterns of Culture e que consiste na domina
<;ao de urna configuracao particular por urna atitude ou efeito parti
cular, ao ~edor dos quais o núcleo do conteúdo cultural é organiza-

167 LI NTON . Ralph . Foreword. In: KARDINER. Abram. Th<' indfridual ami his 
s<>ci<'ty: thc psychodynamics oí primitive social o rganization. 2. ed. Nova lor-
4uc. Co lumbia Universi ly Press, 1944. p . IX . 
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do. E ele salienta que, embora algumas culturas mostrem urna inte
gracao que é marcadamente focalizada sobre urna única atitude ou 
valor, em out ras tais focos sao dificilmente determinados: ••M uitas· 
culturas parecem incluir u ma considerável série de atitudes e valo
res, todos significativos, e cada um servindo como ponto focal para 
a integracao de um setor diferente da cultura total". 

Kaingang e Bororo apresentam, desse ponto de vista, carac
terísticas bem diversas. Sem dúvida ambas as tribos se voltaram 
para o problema moiéstia e morte. Porém, .entre os Kaingang esses 
fenómenos naturais se converteram em verdadeiros centros de do
minancia a nortear a toda a cultura. É verdade que a situacao ini-

. cial parece nao ter sido essa, e a situacao presente parece se explicar 
· por um processo ~e reorganizacao cultural em que se conservaram· 
e ref orcaram aqueles elementos que melhor condiziam com o novo 
estado de coisas. Como analisou Redfield 168

, seria nos momentos 
de desorganizacao social que, abalados em sua estratura psíquica, 
os indivíduos se tornariam apavorados, com urna preocupacao 
qu~se o~sess i va pela moléstia e pela morte, constantes amea<.;as 
nun1 me10 social sem normas definidas de comportamento que 
deern seguranca quanto ao ·que se pode esperar dos companheiros. 
Contudo, mesmo entre os Kaingang, se a própria análise da obra de 
Jules Henry nos encaminha para apreendcr aqueles fenómenos 
como os pontos foca is mais importantes da cultura, observam-se, 
porém, outros centros de interesse. Vimos que necessidade de ali
n1entos, o sexo, etc, se constituíram em outros tantos focos de ela
boracao cultural, embora com dominancia daqueles. 

Quanto aos Bororo, mais difícil se torna determinar a carac
terística ou elemento dominante de sua cultura. Se o culto dos an
cestrais parece norteá-la (vimos o importante papel que nela cabe 
aos aróe), urna série de outros elementos se converte em outros cen
tros ~e e~a.bo racao. Assim, já assinalamos que todos os seus aspec
tos sao n eos em detalhes, mesmo aqueles de ordem puramente téc
nica . E se o rit~a lisrno permeia todos os setores da vida tribal, po
dendo- s~ mesmo tomá-lo como denominador comum esses setores 
~ . ' 

sao n1u1tos a merecer igual cuidado . E assim, a cultura bororo se 
nos apr~scnta corno um edifício sólido, de aspectos grandemente in
tcrrclac1onados, de 1nodo a se constituir' em algo muito próximo de 

l 6X R I· DI 11 .1.D. R. rucatan: una cultura dt' tran.l'ición. México. Fondo de Cultura 
l.conúmÍl.:a . 1944. p. 395. (trad. esp. de Th<' Jolk cultur<' o} Yucatan) 
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.... un1 sistema. Talvez se p_ossa dizer que é, devido ao entrosamento 
dos elementos culturais bororo, bem como ao grande número de 
pontos foca is e ao permeamento, .em tu do, do ritualismo, que esta~ 
cultura apresenta tao franca resistencia a desorganiza~ao 169

• Molés
tia e morte nao mereceram, assim, mais aten~ao que outros fenóme
nos naturais na elabora~ao dessa cultura . 

4 - Os rituais de cura e morte, com seu séquito de práticas secu
lares, religiosas ou mágicas, sao ocasioes de reuniao social, 
.fazendo com que os indivíduos da sociedade considerada par
ticipe1n de u1n mesmo interesse em eventos ou eventualidades 
e se reúna1n e1n associa~t]es temporárias ou permanentes. 
Por estas práticas, mantem-se vivas as "disposi~oes emocio
nais" dos membros de urna sociedade quanto aps valores que 
a .f unda1nentam. 

A forma por que se participa desses cerimoniais, o papel que 
neles se desempenha, ·as obrigacoes a que se é obrigado durante a 
sua realizacao, as· precaucües que se devem tomar durante eles, etc, 
sao aspectos que retletem a própria estrutura da sociedade: será ao 
esposo, será ao filho, será ao cunhado, etc, a quem caberá tal ou 
qual obrigacao e sobre o qual pesará maior ou menor perigo, maior 
ou menor responsabilidade. Des~a forma, estas práticas e cerimo
n iais sao, a um tempo, o modo por que cren~as, idéias e formas de 
comportamento sao inculcadas e expressas. 

Mas, as práticas rituais podem-se modificar no decorrer dos 
ten1pos. Podem mesmo cair em desuso. Como analisou Redfield 110

, 

"a sirnplificacao das c.erimonias e o progressivo abandono das mes
n1as nao sao apenas o resultado da perda da fé, como também cau
sa dessa perda. As pessoas deixam de crer, em parte porque deixam 
de con1preender e deixam de compreender porque deixam de fazer 
coisas que dao expressao aos sentimentos comuns". O que é repeti
do. é constantemente recordado. Mantém-se vivo. A margem para 
o ccticis1no se encontra na possibilidade que tem o individuo de 
acreditar ou nao, de praticar ou nao. E este ceticismo pode assumir 

lhY Ver RADCLIFFE-BROWN , R . A . The Andaman /slanders. C ambridge, Gr. 
Brit.. Camhridge University Press, 1933. cap. 5, p . 229-329, a respeito da "fun-
1;;io .. tlo~ . 1.:c: rimoniais na preservacao da estrutura soc ial. 

170 Rl: Di:IELD. Robert. Op. cit. p. 284-85. 
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o grau extremo de urna descrenca geral, como acontece entre os 
Kaingang. Entre eles, porém, há aspectos repetidos, conservados 
vivos: perderam-se, aos poucos, os elementos da antiga fé e das prá
ticas conseqüentes; incrementou-se, porém, a fé em outras coisas e 
burilou-se, em detalhes, as formas de comportamehto que se devem 

· observar entre os membros das peqúenas unidades que ainda per
sistem. E mais: tendeu-se a nao abandonar muito daquilo que já fa
zia parte de sua cultura e que a nova situacao de vida .. nao permitía 
esquecer" . 

E assim, na assistencia que se presta ao enfermo, indo buscar 
para ele as ervas medicinais e, logo após, quando a morte acorre, 
retraindo-se dele e exorcizando-lhe o espirito; está explícito: 

(a) a a_~sistencia devida aos participantes do próprio grupo (e 
tivemos oportunidade de ver em que multiplicidade de situacoes é 
esta obrigacao de assisten.cia repetidá, preferindo-se a morte a fa
lhar quanto a esse compromisso, temendo-se a cognominacao de 
desertor); 

(b) o quao pouco se pode esperar daqueles que se foram, repre
sentando eles, ao contrário, antes u'a ameaca que urna fonte de eu
foria para o grupo. 

Desta forma, se entre os Kaingang a preocupacao quase ob-· 
sessiva pela ameaca e morte torna os ritos mortuários nao somente 
o mais elaborado dos rituais, como o mais persistente em meio a 
simplificacao cultural por que.passou esse povo, nao se pode dizer 
que nao se tenha descido até a minúcias de elaboracao aqueles .. tra
eos" que ditam o comportamento a sér observado de uns para ou
tros. 

Quanto aos Bororo, basta que se recordem as reunioes diárias 
ao redor do bororo, as festividades constantes com que se comemo
ram fixamente certos acoµtecimentos e o mecanismo complexo de 
que dispoem para incentivar os individuos a prática do socialmente 
estabelecido; admira~ao pelos que ·sabem discorrer sobre as lendas 
da tribo; condena~ao, pela opiniao, dos desvios as normas de com
portamento do grupo, e, simbolicamente representando as sancoes 
socia is e o desejo de nao se af astar do que é tradicional, os perigos 
que pesam sobre os médicos-feiticeiros quando exorbitam na sua 
missao querendo saber mais do que lhes convén1 a respeito do espi
rito protetor, ou quando desviám um pormenor apenas do ritual de 
que estao encarregados. E, terrenamente, o direito que se reservam 
de destituir os chefes que tenham eleito, quando nao satisfatórios. 
.A situacao é de um círculo vicioso: praticam porque sao coagidos 
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(pela fé, pela opiniao, etc): sao coagidos a prática porque cree~ .e 
sao sensíveis a opiniao. E assim, entre os Bororo as crencas e prah
cas médicas se conf undem com as crencas e práticas religiosas, de 
urna maneira a constituírem a um verdadeiro sistema. De sorte que 
a crenca num pormenor se liga a urna série de outras que, juntas, 
constituem o edificio todo; e urna prática é aparentada com outras 
práticas, porquanto sao todas elas expressao das mesmas crenca~ 
f undamentais. E estas práticas particulares, a!ém de ref orcarem 
crencas e idéias a respeito da situacao particulares, tem funcao mais 
ampla: ref orcam e mantem vivas as disposicoes emocionais da so
ciedade quanto aos valores que a fundamentam 11 1

• 

5 - A personalidade social do indivíduo doente est4 .. disfórica: sua 
·participar;tio na cultura se encontra, por isso, diminuída. As 
práticas de cura visam restabelecé-lo a posit;tio de "'partici
pante normal". Falhando esta tentativa, empreende-se colo
có-lo em posir;tio condizente com o seu estado de morro. As 
cerimonias fúnebres tém, entre out ras, esta ~ignificar;tio: sao 
um "rito de passagem" da sociedade dos vivos para a dos 
mortos 111

• 

Dificilmente encontrar-se-ao fenómenos biológicos que se te
nham convertido, de modo tao geral, em centros de elaboracao cul
tural, como moléstia e morte. "'A saúde atraiu sempre pouca aten
cao, sendo as racionalizacües a seu respeito, bem como os padroes 
de comportamento dirigidos a sua manutencab, raros. A moléstia, 
ao contrário, ter-se-ia sempre, em qualquer cultura, convertido em 
vigoroso foco de interesse, refletindo a sua: elevada avaliacao em 
complicados cerimoniais de cura, em racionalizacoes das causas de 

17 1 Radcli ffe- Brown, em seu The Andaman Js/anders, p . 245, dizque na vida social 
se verifica .:um ·processo de interacao complexa de poderes ou íorc;as existentes 
na sociedade, em dado individuo, nos animais, nas plantas, nos fenómenos da 
natureza e· no mundo dos espirilos", poderes dos quais o bem-estar social de
pende. E a sociedade em inúmeras ocasióes fri sa esta relacao. salienta-a no espí
rito de seus membros. a funcao dos cerimoniais sendo acarretar um novo estado 
de disposicóes af etivas que regulam a conduta das pessoas entre si. quer reviven
do sen timentos que tenham estado adormecidos, quer produzindo o reconheci
mcnto de urn a mudanca na condicao das relacoes pessoais. 

172 Y. W AR N ER. Lloyd. A hlack. civilizar ion; a social study of an Australian tri be. 
ca p. 5. p. 193-222. . 
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doenca. e1n termos de tabus violados e de espíritos ofendidos e em 
personificacóes das causas motiva oras ·. morte nao tem esca-. d " 1" A ~ 

pado as rnesmas cogitacoes. 
O motivo por ·que estes fenómenos naturais se tornaram, de 

modo tilo geral, socialmente importantes talvez se deva a que um 
pré-requisito- de condicionamento e ajustamento so~ial é .um orga
nismo normal nao só nos valores do grupo, como b1olog1camente. 

'Moléstia e morte, entao, deixam de ser meros fenómenos biológicos 
para se converterem em fenómenos de alta signifi.cacao social. Po
dem ser tomados como setores do campo do desaJustamento: pelas 
primeiras (moléstias), a personalidade s?c!al do indivídu.o .se e~con
tra disf órica ou mal ajustada; suas poss1bhdades de part1c1pacao na 
cultura se encontram diminuidas. Pela segunda (morte) esta partici-
paciio se anula. . . , , . 

Considerada a questao <leste po_nto de vista, 1sto e, molestia e 
morte como diminuicao ou cessacao de vida ativa, reconhece-se em 
ambos os casos a inadequada adaptacao do individuo. A medicina 
de um povo é constituida pelo c.onjunto de meios que visam restau
rar o individuo a posicao de participante normal de sua cultura. 
Evidentemente, no caso do morto, cessa por completo "certo" tipo 
de participaciio. Por o~tro lad?, porém, apa~~cem as crenc.a~ ~urna 
vida post-mortem, na 1mortahdade dos esp1ntos, na. poss1b1hdade 
de comunhao entre os vivos e mortos. Solvem-se, ass1m, as contra
dicoes conexionadas com a transito~iedade da existencia humana 
na terra. 

É neste sentido que as cerimónias fúnebres tem, entre outras, a 
significacao de um "rito de passagem"... . · . . . 

Digamos que fundamentalmente tres pnnc1pa1s tipos de co.~
portamento social visam adaptar (e, conseqüentemente, permtttr 
controle) o homem ao seu ambiente natural, aos outros h~me!ls e 
ao sobrenatural. Digamos também que a interrelacao entre o s1st~
ma· técnico, a organizacao social e o sistema religioso assu~e r:1-
coes típicas em cada povo 174

• Se tomarmos, porém, a organ1zacao 

173 V. LI NTON, Ralph. O homem: uma introdu~ao a antropologia. p. 462-63. (trad. 
brasileira) 

174 V. WARNER, Lloyd & LÜNT, P.S. " Há urna relacao interativa ent~e todos es
tes tres sistemas de adaptacao. Eles dao ao homem_ um controle pa_rc1al s?bre as 
coisas a que ele está se ajustando e coloca estas co1sas numa relacao social com 
ele e com os outros membros do grupo. Deve-se lembrar que, colocando todas as 
coisas socialmente num sistema de relacoes, um dado membro da comunidade é, 
ele próprio, socialmente localizado". 
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social, verificamos que nela o homem ocupa urna determinada posi
cao e realiza certas atribuicoes. (Em relacao a ela também se de~
nem os sistemas técnico e religioso). Podemos en tao f alar da medi
cina de um povo como de um conjunto de meio postos a sua dispo
sicao para evitar que se altere esta possibilidade de participacao na 
vida social (medicina profilática e preventiva) e ~a~a restab~lecer a 
pessoa a condicao de participante normal (medicina curativa). 

Falhando a sociedade nesta tentativa, verifica-se a ·realizacao 
dos ritos fúnebres. Es tes, segundo analisou Radcliffe-Brown 115

, sao 
urna espécie de reacao coletiva contra o ataque a solidariedade do 
grupo motivada pela perda de um de seus membros; por eles, os 
scntimentos sociais dos sobrevive.ntes sao reorganizados e readap
tados as novas condicoes produzidas pela morte de um deles. (Di
gamos que esta é urna funcao das cerimónias mo~tu?ri.as). 

Mas há outro aspecto a observar nestas cenmon1as. Ele se 
prende ao q1:1e consideramos antes como o recon.h~ci~ento social 
de que o morto (como o doente) ocupa urna posicao inadequada. 
Variam, sem dúvida, os tratamentos que se dao ao cadáver. Mas, de 
urna maneira geral, implícita ou explícitamente, há o vivo sentimen
to de .que ele é '"coisa diferente' exigindo tratamento diferente. O 
sentido profundo desta variacao na forma por que se trata o mesm_o 
individuo (quando vivo e quando morto) está em que, como d1z 
Durkheim rn., "o sagrado nao pode permanecer sem perigo ligado 
ao profano" . Desta· forma, significando isto que ele é retirado do 
ºtrato comum", pelas cerimónias mortuárias transfere-se, ·entao, o 
morto para o seu lugar devido e· suspendem-se (pela observancia de 
maneiras de tratá-lo, socialmente estabelecidas) as ameacas prove
nientes de seu contato. Mas, como observa muito bem Redfield 177

, 

nao há urna antitese perfeita entre os dois mundos, entre os dois do
minios do pensamento: o sagrado .e o profano. Há urna mudanca 
gradual e nao um salto de um a outro: objetos e sancoes podem ser 
mais sagrados e menos sagrados. Talvez se possa explicar por ai o 
por que nesta fase intermediária em que o individuo deixou de ser 

175 RADCLIFFE-BROWN, R .A . The Andaman lslanders. Cambridge. Gr . Brit. 
Cambridge University Press, 1933. p. 222. . .. . 

176 DURKHEIM, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. 3. ed . Pans. feltx 
A lean, 1937. p. 428. 

177 REDflEL.D, R . Yucatan: una cultura de transición. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1944. p. 420. (trad . esp . de The /olk culture uf t'unJtun) 

176 

niemhro ativo de sua sociedade. mas ainda nao se localizou no 
mundo dos mortos. pesam tantas ameacas sobre a comunidade e 
seja ele objeto de medo: nao seria pela própria .. marginalidade". da 
posicao do mortu. entre o sagrado e o profano? 

Sao extremamente variáveis as interrelacoes que se estahele
cem entre as várias formas do comportamento humano (técnico, 
social e religioso). de sorte que nao podemos. por exemplo. genera
lizar sobre a maneira por que, urna vez transposto o morto para o .-
se u Jugar devido. se procuram manter com ele relac;;oes. Nem tan1-
pouco. pelos próprios exemplos fornecidos pelas duas tribos que 
acaban1os de analisar. podemos falar em urna maneira comum por 
que se opere esta passagem. Contudo. podemos ver, fundamentan
do os ritos mortuários. urna crenc;;a generalizada: a de que o morto 
significa urna ameac;;a, um perigo ao mundo dos vivos, apesar de 
grande variedade de utilidades e de formas por que se expressa esta 
crenca . As cerimónias fúnebres, entao. adquirem um sentido bcm 
diretamente preso ao nosso problema; tornam-se urna espécic de 
·medida profilática e preventiva, afastando o perigo que pesa sobre 
a comunidade. 

6 - A valori=aciio social da posiciio do médico-feiticeiro é ex
pres.wio da i111portáncia que se /he atribuí como agen1c de 
he111-estar social. afastando perigos que o ameacam. Onde 
esta valorizaciio é acentuada, a funroo de médico-feiticeiro 
está ligada a de regularizar<io e integrac<io da sociedade e as
pecto.\· da vida social que nao se prendem diretamente a n1<>di
c1na. 

É comum ouvir-se, a respeito da posicao de destaque do médi
co-feiticeiro, afirma.;oes generalizadas quanto ao seu prestigio. 
Prende-se isso, em grande parte, ao caráter pouco minucioso de 
obras mais antigas sobre indios brasileiros, em que nao raro as ob
servac;;oes sao apresentadas sem que se saiba a que tribo elas se apli
cam. Da categoría daquelas de Martius 1 1~: "·O médico, chamado 
pajé na língua tupi , é sempre um individuo de ascendencia, de in-

17!:! MARTIUS. Karl Friedrich von. Natureza, doen(as. medicina e remédios do.' in
dio.\ hrasi/eiros. Tradu~ao, prefácio e notas de Pi rajá da Silva . Sao Pa ulo, C 11 111p. 

Ed . Nacional. 1939. p. 187-88. (Biblioteca pedagógica brasileira . Sér. 5a: Br;1si
liana. 154). 
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fluencia na tribo, e a possui talvez maior do que, atualmente, costu
ma ter um professor entre os médicos europeus .... É' ao mesmo tem
po, conselheiro e legislador da tribo. ~~z-se ouv1r nos ass~nto~ os 
mais heterogeneos, aconselhando, aux1ltando; e quanto ma1s a i_da
de, a experiencia e a dignidade da aparencia lhe favorecem as at1tu: 
des tanto mais alta confiani;a goza entre os doentes. Comumente e 
ta~bém zelador das coisas sagradas, o sacerdote, o profeta, o adivi
nho, e mais a inda, mágico e feiticeiro". 

Evidentemente num estado de indiferenciacao observada em ' . 
muitas trib'os nao é raro encontrar-se o médíco-feiticeiro como sa-
cerdote e chefe da tribo, por ser aquele que é capaz de atrair fori;as 
desconhecidas, encerrá-las dentro de determinadas limitacoes (cir
culo mágico), rete-las, exorcizá-las, aplicá-las. 

Mas é impossivel generalizar este estado de coisas. É até co
mum encontrar-se urna diferenciai;ao entre · chef es e médicos
feiticeiros (o caso dos Bororo, por exemplo ), embora, como salienta 
Karsten 179 chefes e médicos-feiticeiros sejam socialmente do mes-' . . . 
mo nivel, na medida em que ambos devem ser ma1s ou menos 1n1-
ciados na arte mágica, de modo a exercer a profissao com sucesso. 
Donde a iniciacao de ambos coincidir em muitos casos. 

Segundo Rivers 18º, quando se chega a um estado de civilizacao 
em que se distingue o mórbido dos outros fenómenos naturais , tam
bém por especializacao de funcoes, há os encarregados de tratar 
unicamente da patología. Mas isto nao significa que haja,, nec~s.sa-

. riamente, urna evolucao no conceito de causacao e que a medicina 
·se tenha convertido em departamento independente. 
· É justamente devido a este estado de indiferenciacao de fun-
coes (o médico-feiticeiro dispondo de conhecimentos que o tornam 
apto a lídar com 'u1n .. sistema de fon;as" , quaisquer que sejam os 
campos aos guais se apliquem) ou de indiferenciacao quant.o as 
causas explicativas dos vários fenómenos naturais, que os méd1cos
feiticeiros se tornam, em muitos casos, nao sornen te o "médico", 
mas o feiticeiro, e o chefe de urna série de empreendimentos. 

Nao raro, do repertório de seus conhecimentos fazem parte 
nao somente os conhecimentos de como curar e restaurar as facul
dades perdidas aos individuos, como os de af astar males que p_o ~
ven tura possam atacá-los e mais aind~. os de injuriar e matar os 1n1-

179 KA RSTEN. Rafael. Op. cit. p. 172-73. 
IXO RIY ERS. W.R. Medicine . 111agic ami religion. p. 49 e 55. 

178 

, 

migos. Desta forma, mesmo o prático da .. magia negra" se converte 
em fonte positiva de bem-estar do grupo, na medida em que canali
za a sua atuacao para o grupo de fora . 

Além disso, é peculiar ainda a este estado de indiferenciacao 
que os conhecimentos e práticas do médico-feiticeiro abranjam 
muito de aplicável a situacoes que nao a de doenca e morte. Da in
terpenetracao de aspectos da vida social provém que sejam, nao ra
ro, os médicos-feiticeiros, "os depositários das tradicoes e sabedu
ria do grupo". Aliando-se a isto o poder distintivo (que escapa aos 
demais), tem-se na sua pessoa nao somente um agente integrador de 
grupos e experiencias, como um controlador social de primeira or
dem. 

Nas sociedades em que o médico-feiticeiro nao goza de tal im
portancia, isto se dá ou porque nao se lhe reconhece tais possibili
dades como agente de bem-estar social, ou porque se está num está
gio de desenvolvimento em que a medicina constituí setor a parte 
na .vida social. Nas sociedades kaingang e bororo é bem diversa a si
tuacao quanto a esse assunto. E nao é necessário repisar o porque 
dessa diferenciacao. 

7 - Os ho1nens sao os centros de cren,·as e prática.\· de urna co-
1nunidade. A cultura padroniza, de cerro 1nodv. a psicolvgia 
individual. Os participantes dela sao rnoldados en1 .\eUS si.\'le-
1nas de pensamentos e escalas de valores. Donde rariaren1 as 
atitudes e as reacoes emocionais de individuos de diferentes 
culturas e, no interior delas, de diferente.\· stattn. en1 fa ce dos 
fenon1enos tnoléstia e tnorte. 

A cultura. possuindo suas próprias motiva<;oes. leva os indivi
duos que dela participam, por educacao e selecao, a pensamentos, 
sentiment9s e reacoes emocionais comuns. Quanto a questao "rea
<;oes emocionais" salientamos, entre outros, os seguintes aspectos: 
em primeiro. lugar, a forma mesma por que cada cultura canaliLa e 
permite a expressao da emo~ao individual, em segundo lugar, a va
riacao de padroes no interio_r de urna cultura, associada a divc:rsida
de de status, e, finalmente, o grau de varia<;ao individual admitido a 
partir de urna linha básica (padrao de rea<;ao). 

Pelo primeiro item queremos lembrar que o tonos c:modonal 
dominante em várias culturas pode variar ao extremo, de: sorte que 
alguntas ddas poden1 se apro.xi1nar do que Ruth Bt:nt:Jict chatlll>LI 
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de .. padrao apolinico" de cornportarnento (caracterizado por au
sencia de rnanifestacoes extremadas, conservando-se antes. no sen
tido do equilibrio, de meio-termo, do "justo") cm cóntraposicao ao 
.. padrao dionisiaco" (caracterizado justamente por urna cspécic de 
exploracao das emocoes, levando-as a expressoes exacerbadas). 
Evidentemente, nao queremos apregoar o uso d.esses termos. mas 
está vamos justamente pensando no que Ruth Bcncdict quis simbo
lizar com eles. Também nao acreditamos que sempre seja fácil de
preender de urna cultura sua característica emocional dominante. 
urna vez que, nao raro, deparamos com culturas exibindo alternan
cias dessas duas formas de expressoes. Contudo. inútil é insistir 
sobre que o tonos emocional prevalecen te n urna dada cultura nao 
é menos característico e atuante que a estrutura mesma dessa cultu-
ra. 

Se compararmos, por exemplo, Kaíngang e Bororo, verifica
mos que bem diversos se apresentam quanto a esse pormenor. Se a 
cultura bororo favoreceu a expressao da .. emo.;;ao terna .. 1

K
1

• a cul
tura kaingang desencadeou, ao contrário, a equacao emocional 
medo-ódio. 

Quanto a segunda questao, queremos nos referir a que o con
ceito de urna .. personalidade básica" ou .. modal", para empregar 
a terminologia da Columbia University e que caracteriLe. em seus 
traeos gerais, os participantes de urna cultura. é urna abstracao e se 
deriva da cultura. Nao se pretende. ao empregá-lo. assimilar as rea
coes daqueles que dela participam, nurna ·uniformidade compacta. 
Nem todos os individuos, salienta Linton IH~, sao f arniliares com a 
cultura toda e mµito menos expressam todos os seus padróes em 
seu próprio comp_ortamento. Por exemplo, todas as sociedades dis
tinguem entre o homem e mulher adultos e esperam deles diferentes 
atividades, conhecimentos e reacoes emocionais. Assim, é diversa a 
participacao e a reacao da rnulher e do homem bororo cm face da 
moléstia e da morte. É verdade que há um fundo comum de atitu
des. mas se quisermos empregar a terminología de Ruth Benedict, 
diríamos que o padrao de reacao emocional masculino é antes apo
linico. enquanto que o da mulher é mais dionisiaco (lembrem-se. 

IX I \ cr R.\l>( 1.11·1·1"-HRU\\ ~- R . .-\. /hl.' .-t 11cluma11 f.,/all(/1·n . <.:amhr1Jgc. (i r. 
Brit .. Carnhridg~ Un i v~rsity Prcss. 1933. Cap. 5. p . 229-329. 

IX2 l.l l'iTO~. f{ ;tlph . O h1m1t'm: uma imrod11rii11 ti ""'"'f'11l11KtL1 Sao Paulo. ~lar 
tins. 19~2 . Gtp. lh e 17. (trad. hras . ) 
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por exemplo, as cenas de retal~ament_o do corpo, o cultivo do medo 
que as traz em estad? de ma1or ansiedad~ 9ue ao homem, etc). 

Na sociedade ka1ngang, sem normas ng1das de comportamen-. 
to e sem limitacoes estritas entre os sexos, a mulher é bem mais 
aproximada do homem nas suas formas de rea~ao. Contudo, se am
bos os sexos se exercitam nas "qualidades viciosas" de sua -cultura, 
observa-se que a personalidade básica do homem (waikayu) se 
distingue da mulher por maior violencia e turbulencia, maior inicia
tiva no ataque e na defesa, etc, embora expressando-se na mesma 
direcao. · 

Quanto ao último aspecto, queremos salientar que as rea~oes 
emocionais se canalizam por efeito da atua~ao da cultura sobre os 
individuos. A sociedade dispoe de inúmeras possibilidades para 
mantel' vivas as disposi~oes emocionais de seus membros quanto 
aos valores que a fundamentam. f: evidente que em qualquer socie
dade há sempre urna margem de varia~ao individual,. sem que por 
isso haja desintegracao. Masé evidente também que há um limite 
para essa varia~ao; A margem para o ceticismo, a possibilidade que 
tem os individuos de acreditarem ou ríao, depende do estado de or
ganizacao de urna cultura. O estado de desorganizacao cultural e 
social pode repercutir no animo dos individuos originando urna 
reacao violenta, nao controlada por .canais socialmente prescritos. 
Quando solidamente orientados por códigos de conduta bem se~i
mentados, os individuos podem se sentir desgracados em certas c1r
c.unstancias, nunca, porém, desamparados. O próprio fato de prati
carem coisas e de reagirem aos acontecimentos de urna forma co
mum fortalece os la~os que os une e traz um estado de euforia psí
quica. Tivemos oportunidade de verificar o quanto variam as rea
coes bororo e kaingang. Naqueles, a~ normas par.a expressá-las, a 
dura~ao dessa expressao, a canaliza~ao soba forma de rituais de la
mentacoes, etc, sao bem diversas das dos Kaingang onde se tem a 
impressao de que foram sacudidos por algo imprevisto que os deixa 
desnorteados. Recordemos, porém, que mesmo entre os K.aingang 
esse padrao violento e de medo manifesto, a um tempo, tornou-se 
padrao genérico de comportamento, dentro do qual os individuos 
dessa cultura estao se conformando com pouca variacao. 
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8 - U1na con1unidade é cornposta de unidade (individuos ). cujas 
propriedades sao, de certo modo. padronizadas pela sua posi
c<io na organiza~ao total. En1 conseqüéncia. os rnédico.'í
feiticeiros apresentafn em sua personalidade traeos que os 
distinguen1 dos demais cornpanheiros de tribo. Mas eles nao 
pa.ua1n. 1nes1no assim, como os de1nais. de representantes de 
sua cultura. sendo. portanto. possíve/ caracterizá-los. 

Nen hum individuo é sempre familiar com toda a cultura de seu 
grupo; nem lhe expressa todos os padroes em seu comportamento. 
··Antes, cada sociedade divide as relacoes totais de seus membros 
em urna série de categorias e atribuí setores diferentes da cultura ge
ral a cada categoría", salienta Linton ~ concluí que ··a participacao 
do indivíduo é, entilo. primariamente, urna questao de sua posicao 
na estrutura social. isto é, de seu status. Na organiLa~ilo formal de 
qualquer sociedade, cada status é associado com urna constelacao 
de padróes culturais" 1

'
1

• 

Insistimos, além disso, sobre que urna certa variacao no com
portamento dos individuos que tem o mesmo status é permitido. 
sem que isso impeca de caracterizar este mesmo status. Ademais, 
desejamos salientar que a variacao mesma a partir de urna linha bá
sica, isto é, o grau de discrepancia entre a personalidade modal 
(teórica) e os vários individuos é característico de cada sociedade. 

Con vén1 assi nalar também que a person a lida dc do 
médico-feiticeiro provém oa caracterizacao do .. status" dessa pro
fissao. Digamos, em outras palavras, que em muitas sociedades !Será 
mais dificil depreender .. a personalidade" do médico-feiticeiro, 
quer porque ela seja menos diferenciada do comum dos homens (in
dividualmente, o médico-feiticeiro pode nao diferir do comum dos 
homens de seu grupo, distinguindo-se apenas pelo poder especial de 
curar moléstias, removendo dos individuos a sensacao de disforia e 
lhes dando bem-esta r e ajustando-as a comunidade). quer porque. 
mesmo distintos dos demais individuos. os vários médicos
feiticeiros apresentam entre si variacao pronunciada, dificultando o 
caracterizar essas personalidades. 

Concorrem para esta diferenciacao urna série de f atores. Nao 
raro as sociedades asseguram ao médico-feiticeiro condi~óes que 
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absolutamente nao sao gozadas pelos demais: além disso. há urna 
forma especia l por que ele participa da sua cultura e da rotina quo
tidiana; distingut!m-se, outrossim muita~ vezes até pelo tipo da ves
timenta que usam e o modo de vida que Jevam (retiro. em lugar de 
participacao intensa). Ademais, muitas culturas chegaram a .. ele
ger" para seus médicos-feiticeiros individuos cor:n traeos marcada
mente psicopáticos e fisicamente enfermicos; indiv.fduo s com possi
bilidades de se tornarem "possuidos", de entrarem' ~m delirio. de se 
porem, enf¡m, em comunicacao com o mundo espirl'tual. Desta for
ma, urna selecao inicial exige .. certas" qualidades que a execucao 
do encargo reforca ou desenvolve. Assim, podemos falar em que 
certos "trends" na personalidade do individuo podem torná-lo pro
picio a urna eleicao dessa natureza; por súa vez, a prática da profis
sao caracterizará o médico-feiticeiro cada vez mais. Em muitas cul
turas foi esse reforcamento pela prática um dos fatores de prestigio. 

. . 
Repetimos, portanto, mais urna vez, que, se a caracterizacao 

do indivíduo depende de seu status, a caracterizacao do médico
feiticeiro será tanto mais marcada quanto mais a sua p'osicao social 
se destacar da dos demais. 

Evidentemente, nao se pode generalizar e é bastante variável 
para as diversas culturas o grau em que seus médicos-feiticeiros se 
distinguem dos demais e se aproximam entre si. O exemplo dos pró
prios Kaingang, em contraposicao com os Bororo, é bem significa
tivo. Basta também que se lembre que nem mesmo no mundo dos 
mortos terao os baire, entre os Bororo, o mesmo destino e forma 
que os demais companheiros de tribo, nem as mesmas qualidades 
psíquicas (vigilantes intransigentes, vingativos, capazes· de causar 
moléstia e morte). 

Já entre os Kaingang, pelas circ1=1nstancias que analisamos, 
nunca esta diferenciacao atingiu a grande propor~oes. Se alguém 
conseguiu algum prestigio nessa socie9ade, nao foram os médicos
f eiticeiros, mas aqueles individuos que levaram ao máximo desen
volvimento as "qualidades" salientadas por essa cultura, qualida
des que, em maior ou menor grau, eram possuídas por todos os de
mais membros masculinos da tribo. 

· É evidente que o médico-feiticeiro nao pode permanecer ligado 
aos demais, sem nada que os distingua, sem distancia social e ao mes
mo tempo, permanecer em posicao de destaque em rela~ao a eles. 
Na medida em que decresce a distancia entre ele e os demais 
membros da tribo, decresce, paralelamente, a escala de hierarquía. 
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" acabando por se confundirem iodos numa grande indiferencia~a~ 
em que, sem tra~os pessoais caracteristico.s, tod~s se ent~eguem a 
cura com as mesmas possibilidades. Quanto ma1s comphcada, ao 
contrário, f or a peneira de sele~ao dos médicos-f~it!c~iros, menor o 
número deles e mais marcadas as suas caractenst1cas. 
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ANEXO 

Na sua .. Memória sobre os Botocudos do Paraná e Santa Catarina", o 
Dr. José Maria de Paula (p. 125) diz: "Formamos botocudos urna só tribo, 
composta de diferentes familias, todas el as iguais em direitos. O poder per
tence a um só chefe, que dir~ge os destinos da tribo, e decide, em geral, 
sobre todos os atos da mesma". 

Herbert Baldus (Op. cit. p . 29) assim se expressa: "O oeste do planalto 
dos Estados de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o 
habitat duma tribo de indios que, como tantas outras tribos brasileiras, de
vido ao modo de cortar o ca bel o, f oi, pelos brancos, chamada de Coroa
dos; ainda boje recebe essa mesma designa~o de seus vizinhos brasileiros, 
conquanto o nome que ela se de seja Kaingang, introduzido na literatura 
por Telemaco Borba, em 1882". A esta tribo dos Coroados ou Kaingang 
pertencem os Kaingang de Palmas a respeito dos quais o autor acima faz 
seus estudos. 

Mas a questao nao é tao simples. Sabemos que os indios estudados por 
Jules Henry sao os mesmos que o Dr. José Maria de Paula considera em 
sua "Memória" soba designacao de botocudos. E há dúvida sobre se a de
signacao de Kaingang que lhes deu J. Henry é adequada, urna vez que se 
trata dos Xokre, tribo de classifica~o controvertida. 

A este respeito Egon Schaden forneceu-me o seguinte parecer.: .. A clas
sifica~ao dos indios Xokre constitui um problema pendente de solu~ao. Em 
f ace desse grupo, observam-se duas atitudes diferentes: uns os consider.am 
como horda kaingang, ao passo que outros os classificam como tribo inde
pendente. A razao da divergencia está, pelo menos em parte, na difere~~a 
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" dos critérios. Os que veem nos Xokre um simples fragmento étnico da tribo 
dos Kaingang acentuam mais os elementos lingüísticos. E nao há dúvida de · 
que existe um parentesco entre os dois idiomas". Loukotka (Revista do Ar
quivo Municipal de sao Paulo, v. 54, p. 150-151), que estabeleceu a família 
lingüística .. Kaingan", considera a existencia de tres idiomas dessa fami
lia: o kaingán, o weyana e o aweikoma. O último é o dos Xokre. Quanto ao 
primeiro, subdivide-se em seis dialetos. 

· Cumpre notar que as diferencas entre o kaingán e o aweikoma sao tais 
que, por exemplo, os Kaingang de Palmas asseveram nao entender os 
Xokre. 

Os autores que classificam os Xokre como tribo independente sao le
vados principalmente por consideracües de ordem etnológica. Com efeito, 
as diferencas culturais entre os Xokre e as hordas vizinhas sao relevantes. 
Ao passo que os Kaingang alcancaram urna relativa sedentariedade, os 
Xok~e levam a vida instável de nómades. Na vida religiosa dos primeiros, o 
culto dos mortos (ou, pelo menos, as práti~as relativas aos defuntos) assu
me essencial importancia; em compensacao, os Xokre parecem concentrar, 
em grande parte, a sua vida social e religiosa em torno d~ iniciacao dos ra
pazes, cerimónia ignorada entre os Kaingang. Estes também nao usam bo
toque, elemento integrante da cultura Xokre. Todas estas diferencas já fo- 
ram apontadas por Herbert Baldus (Ensaios de etnalogia brasileira. p. 32) 
Nao seria dificil acrescentar ~m grande número. E: certo, pois, que se trata ,. 
de duas culturas distintas. 

A atitude de despeito e a hostilidade que se interpoe entre Xokre e 
Kaingang nao podem ser invocadas como argumento em favor da separa

·cao de uns e outros. Desde que ternos rioticia desses índios, as relacoes en
tre as várias hordas kaingang, de um lado e entre Kaingang e Xokre, do ou
tro, se caracterizam por lutas e dissens0es. Mais ainda: a própria sociedade 
dos Xokre, como se evidencia pelos estudos de Jules Henry (Jungle people), 
revela urna forte tendencia para a dissolui;ao. 

Mediante urna invers·ao de nosso argumento, talvez se possa dizer que 
a falta de coesao entre os fragmentos étnicos constituí um dos traeos funda
mentais do padrao cultural tanto dos Kaingang, como dos Xokres e que, 
por conseguinte, os dois grupos se assemelham desse ponto de vista. 

Concluindo, lembramos ainda que a palavra Xokre, que significa 
.. GENTE DA CACHOEIRA" (na traducao de Nimuendaju)1 nao consti
tui senao apelid.o dado a esses indios pelas outras hordas. A autodenomina
cao dos. Xokre é Aweikoma, e a das outras hordas, Kaingang, nome que 
traduz .. GENTE DO MATO". 

O estudo de Jules Henry, bem como o do Dr. José Maria de Paula, re
ferem-se ao Xokre ou Aweikoma. 

As diferencas lingüísticas que Egon Schaden aponta existir entre Kain
gang e Xokre (ou Chokré) sao assinaladas por Herbert Baldus (Op. cit. p. 
31-32): .. Nao existe a suposta afinidade cultural entre os Kaingang e seus 
vizinhos orientais, os chamados ··eotocudos tle Santa Catarina" ou ··su-
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gres". Os Kaingang, tribo de agricultores, semprc considcraram como c;;~
tranhos e inimigos os .. Bugrcs", que vivcm só cacando e colhendo, sem 
economía produtiva, e que tem, entre os primciros, o nome de Chokré. 
Chestmir Loukotka, na sua Clas(ficación d~ las lenguas sudamericanas in
cluí os .. Bugres" , dando-lhes o n'ome de Aweikoma" na familia lingüística 
dos Kaingang, a qual, segundo ele, tem "intrusao" do Ge, isto é, grande 
número de elementos desta família lingüística, tendo, além disso, a língua 
dos "Bugres", como também a língua dos nossos Kaingang, "vestigios" do 
Aruaque •, is toé, pequeno número de elementos desta familia lingüística··. 

E concluí a respeito da diferenca que existe, contudo, entre as línguas 
dos Kaingang e dos Xokre (ou Chokré): 

"Os próprios Kaingang, porém, me declaravam: "Nao entendemos 
nada da língua' dos Chokré, e eles nao entendem a nossa". 

E, quantp as diferencas na cultura das dµas tribos, assfoala-se na pró
pría terminología dos Kaingang de Palmas, quando se referiam aos Bugres: 
"Nós queremos pelejar de dia comarco e flecha e lanca de arremesso e chu
co, mas os Chokré qu ·em pelejar de noite e com arco e flecha, com urna 
arma que é boa para chucar e bater, nao porém, para atirar. Nós nunca 
usamos tembetá, mas eles perfuram os lábios e poem-no dentro". (Desta 
forma, a designacao de botocudos nao incluiria os Kaíngang, mas sim os 
Xokre). 

. Herbert Baldus assinala como diferencas entre as duas tribos a impor
tail~ia da íniciac¡o entre os Bugres, desconhecida entre os Kaingang; a 
importancia do culto dos mortos entre os Kaingang que nao alcanca, em 
compensacao, tal importancia entre os Bugres, o fato de desconhecerem os 
Kaingang de Palmas, antigamente, o cao para a caca e só o usarem hoje ra
ramente, enquanto que os Bugres o consideram o melhor animal doméstico 
e o empregam grandemente na caca; o fato de desconhecerem os Xokre a 
pesca, enquanto que os Kaingang costumam salgar peixes e conservá-los 
desta maneira, etc, etc. 

Contudo, notam-se também traeos culturais comuns aos dois povos: 
por exemplo, o hábito de pintar o corpo; a maneira de preparar bebidas no 
cocho de árvores; a maneira por que exorcizamos mortos recentes da co
munidade, etc. 

Assinalamos, portanto, que possivelmente haja parentesco entre Kain
gang e Xokre; há ta.ntos elementos comuos a ambos! Contudo, a separa~ao 
deve datar de há muito (no caso de ter i..ivído origem comum)1 assinalan
do-se, em conseqüencia, marcadas diferencas. Mu itas dessas tal vez se de
vam ao estado de desorganizacao da tribo Xokre (Kaingang de Duque de 
Caxias}, em que ocorreu urna sirnplificacao cultural, como tivemos oportu
nidade de verificar. 

• no original: Aruak . (Nota do revisor) 
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NOTAS SOBRE OS CONCEITOS 
DE MOLÉSTIA, CURA E MORTE 
ENTRE OS INDIOS V APIDIANA 1 

Se a nossa primeira inten~ao fora a de analisar, no assunto tra
tado, os aspectos que se prendessem rnajs propriamente ao que se 
chama hoje .. medicina", ao lado daqueles que se relacionassem 
mais a magia e mesmo a religiao, abandonamos depois tal propósi:
to. Urna outra maneira de apresentar o material, ao contrário, pa
receu-nos ter a vantagem de impedir um desvio para a longa galería 
dos que se dedicaram a teoria do assunto e que, em debates .nao me
nos longos, se mantiveram longe de chegar a um acordo sobre o 
verdadeiro s~ntido e distincao do "religioso" e do "mágico", prin
cipalmente quando a complexidade do fato considerado desafía ·a 
esta simplista divisao dicotómica. 

Trabalho aprese.ntado no Seminário de Etnologia Brasileira da Escola Livre de 
Sociologia e Política de Sao Paulo. - A tribo Vapidiana, que em certas obras e re
ferencias, aparece cor:1 a designa~ao de Vapixana e Uapichana, pertence a.familia 
lingüística Aruak ou Arawak. Oct.pa o território do Rio Branco (Norte do Brasil 
e Sul da Guiana Inglesa). O número de indivíduos que a compoem atualmente, 
bem como a extensao de seu território, diminuí.ram consideravelmente. Contan
do hoje com cerca de 1.000 índios, está em parte sob o controle do governo brasi
lei ro e missionário (beneditino) - em parte, porque os mais rebeldes refugiaram
se nas montanhas, continuando afastados da influencia e contacto comos bran
cos. A pesar das mudan~as culturais operadas, parte de suas antigas institui1;oes, 
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Na exposicao desre material, portanto, apresentaremos tao so-
. mente as consideracoes que presidiram a sua coleta: •· 

l . A concepcao que estes indios tem do universo; .semelhancas 
. e diferencas admitidas entre o homem, os animais e os demais seres 
da natureza; a divisao estabelecida entre as diversas ordens de fenó
menos .que observam ªº seu redor e a explicacao apresentada; o al
cance de seus conhecimentos exatos; idéias a respeito -do possível 
controle humano sobre os fenómenos naturais; extensao e limitacao 

. deste poder ... Estes tópicos nos permitiriam responder, em parte ao 
menos, como a concepcao da moléstia e de sua cura é "colorida'~ 
pelas crencas, idéias e sentimentos dominantes entre os Vapidiana. 

2. Urna vez que .. a natureza de um traco cultural é completa
mente diversa segundo os elementos com os quais ele se acha com
binado", nas práticas de cura observadas entre o~ Vapidiana (mes
mo naquelas que aparentemente em nada se distinguem das utiliza
das por outras tribos ou usadas por nós) qual o verdadeiro funda
mento que as preside? Ou, em outras palavras. como práti<;:as tao 
difundidas como a sangria, a escarificacao, etc., "funcionam" no 
processo da cura? Que explicacao é dada ao sucesso ou insuct.:-iso 
resultantes de seu emprego? Este.aspecto se prende íntimamente ao 
anterior. 

3. Ritos, instituicoes, cerimonial, hierarquia social, etc., elabo
rados ao redor da motéstia e de sua cura e a funcao desempenhada 
por eles no contexto social. 

Esta esquematizacao nao foi observada na ordem de apresen
tacao deste trabalho; tampouco pudemos obter os dados·procura
dos. Os que conseguimos, aparecerao na medida em que elucidem o 
que estiver sendo exposto. 

usos e costumc:s a inda se: prc:servou e conti nua a dc:sc:mpc:nhar fu ni.,:ao 1mpurt..tnll: 
na manutencao da estrutura tribal. Referencias a respeito foram obtidas por in
termédio do beneditino D. Mauro Wirth que cstcvc entre os Vapidiana durante 5 
anos ( 1935-1939). lnformacóes publicadas obtivcmo-las principalmente: das 
obras de William Curtis Farabce, The Central Arawak.s (Philadelphia. Umversit) 
Museum. 191 ~) e The Central Caribs (Philadelphia , University of Pennlly lvan1a. 
1924); de: Koch-Grünberg, Vvm Roroima zum Orino(·o (Stuttgart. 1923. ' JI 
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COMO CONCEBEM A MOLÉSTIA . 
A RÉACÁO DIANTE DELA. 

A MARCHA DA CURA. 

Farabee, na sua citada obra sobre os Aruaque*. di1 que entre · 
os Vapidiana toda moléstia ou morte é considerada como devida 
a má influencia de outra tribo, sob controle de um fe iticeiro. fato 
que Koch-G rünberg generaliza para todas as tribos di América do 
Sul. ~ D. Mauro Wirth observa que ." quando a causa da moléstia ou 
ni orte é evidente, nao lancam mao ·de explicacoes mágicas ou sobre
naturais·". Co ntudo, o que significa ser evidente'? Corno concebem, 
no fundo, o motivo que determinou a moléstia e a morte, mesmo 
neste caso'? r· 

Farabee se refere a diagnose e anotacao de sintomas. E certas 
correlacoes*, embora muitas vezes estabelecidas sobre meras analo
gías ou inducoes fa Isas, podem ser depreendidas das seguintes ex
pressoes anotadas por D. Mauro: "Nao comas muitas ovas de pei
xes que te sairao espinhas no rosto" ou "Estás com vermes porque 
estás barrigudo" . 

* No original, Aruak. (N. do revisor) 
2 Seria interessante poder-se conhecer até que ponto antagonismos dentro da prú

pria tribo podem conduzir aos membros resultados e quais os meios de que a so
ciedade dispoe para contrabalan~ar ou impedir tais maneiras de agir:. A existen
cia de feiticeiros, especializados unicamente na magia negra. sugere tal possihili
dade. Contudo, desconhecemos se agem apenas contra elementos do "out
group" e se, em caso contrário, o fazem de maneira encoberta por repressao so
cia l, ou abertamente. Lembremos, de passagem, que os mortos da própria triho 
podem se transformar em "kenaimés" (maus espirilos). O fato de serem confun
didos, no mesmo rol de malfeitores, as tribos vizinhas (competidoras das quais 
muitas vezes sofreram ataques, ou desconhecidas, mas por isso mesmo de certo 
modo temíveis) e certos mortos (comos quais podem entrar em atrito e mcnx:cr 
vinganca; que pertenceram aos seus, mas que ao mesmo tempo já pertencem a 
um outro estado, pelo simples fato de fazerem parte do mundo dos mortos) evi
dencia a mesma incerteza e temor em relacao a ambos. 

J Rafael Karsten, em The civi/ization of the Sourh American indians. (Londres. 
1926. p. 115), a respeito desta objetividade por parte do indio concluí: " Pode 
acontecer que o indio que se corte cQm urna faca nao atribua isto a um mau espi
rito. Mas se a ferida nao cicatriza e apresenta sinais de infecc;üo. é imediatamentc 
claro para ele que um mau espirito invadiu a pa rte afet ada. No Chaco há frc
qüentes conju racoes para a cicatrizac;ao deferidas. cujo fito principal é o de ma
tar ou expelir o demonio". 

* No orig inal. certa correlac;ao. (N. do revisor) 
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A explicacao das causas da moléstia é vana: 
1. A aln1a dos home,ns pode se separar do corpo e realizar as 

proezas sonhadas. Outro espírito, neste ínterim. pode se avizinhar 
do "corpo vazio" e desalojar a verdadeira alma. (V. mais adiante·. 
Lugares temidos.) Neste caso, o individuo será conduzido a doenca 
e a morte se a sua alma nao for recuperada. 3

• 

2. No caso de moléstias longas (por exemplo,. a tuberculose) e 
que a experiencia demonstrou incuráveis. acredita-se que provie
ran1 da introducao de venenos no corpo (os kenaimés introduzem 
venenos pelo anus, de sorte que nao há evidencia de sua atua<;ao a 
nao ser pelos síntomas) 4

• o fato parecé relacionar-se a observacao 
dos casos de morte provenientes de mordidas de cobras. U ma anti
ga lenda da tribo se refere ao período em que Tuminkar ou Tomini
kare (herói civilizador da tribo) chamou o seu povo e ensinou-lhe 
como fazer rocas, curar todas as espécie~ de doencas e construir 
chocas onde poderiam estar a salvo de tuda, menos do veneno das 
cobras. Ensinou-lhe, porém, como se proteger contra elas. o remé
dio contra as suas picadas, mas tudo foi esquecido ... 

3. Outras vezes, principalmente quando há dores localizadas, 
atribuí-se a moléstia a introducao de um c.:orpo estranho (um osso, 
um fragmento de cristal, etc.) na vítima. 

Em todos estes casos, porém, há sempre a maldade, quer de 
um inimigo vivo, quer um espírito vingador. Conseqüentemente, 
procoram causar mal identico ao suposto causador. 5 

3-a 1 nteressante seria ter informes sobre quais as moléstias que motivam as diferen
tes interpretacoes . Por exemplo, no caso da explicacao 1, nao se trata ria daque
las moléstias em que, febril e delirante, o indivíduo se torna urna espécie de es
tranho para si mesmo e para os outros, o que poderia perfeitamente .sugerir que 
está com outra alma'! 

4 Virginia Drew Watson, em " Nofas sobre· o sistema de parentesco dos índios 
caiuá'' (Sociología, v. 6, n9 1, 1944. p. 40), referindo-se aos caiuá, escreve: .;Sao 
dois os principais tipos das doencas que podein acometer o indivíduo . As chama
das "doencas de gente" consideram-se curáveis pelo uso do grande número de re
médios conhecidos pelos caiuá. Todavia, contra os males causados por feiti<;aria 
nao se conhecem meios de cura" . 

5 Farabee, em The Central Arawaks, p. 87 e ss., relata o seguinte: Mr. Melville (in
formante ingles), um capitao Vapidiana e o irmao deste voltavam urna tarde de 
Georgetown em um bote. Como este últi!TIO se sentisse doente e piorasse cada vez 
rnais, tiveram que parar na casa de um Caraíba. O rapaz doente veio a falccer. 
Quando a sepultura ficou pronta e o corpo ia ser nela depositado. o capitao 
adiantou-se: "Parem! O Caraíba matou o meu irrnao e vou ma.tá-lo também ' " 
Tomando duas presas de cascavel, ele as fincou nos mamilas do morto di1.endo: 
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4. Há ainda urna forma de moléstia motivada pelos chamados 
"germes da decomposicao do cadáver". A vizinhanca com um mor
to, durante o período em que seu corpo se decompoe, r~presenta 
perigo, e urna série de precau~oes sao tomadas para evitá-lo. D. 
Mauro Wirth relata a respeito que um Vapidiana na aldeia de Cas
siquiare, atacado de lombrigas, disse: "Agora sei de onde vem estes 
vermes. Devem ser de meu irmao ou de meu pai f~lecidos na minha 
casa". Se bem que a tal casa ficasse em outra aldeia distante (Pari
mé), nao considerava o índio esta distáncia como empecilho. lsto 
faz su por que, sen do geralmente os habitantes da casa os membros 
de urna f amília, por generalizacao passassem es tes a constituir peri
go, mesmo quando afastados, ao morrerem. 

Ainda sobre a moléstia, notemos que, como acontece geral
mente entre os povos naturais, os síntomas sao tomados como ver-. 
dadeiras entidades. Observam-se, contudo, casos em que se reúnem 
vários síntomas para a cura. D. Mauro Wirth relata, por exemplo, 
que se usa a capeba (planta cujo no me científico ignoro) para trata
mento do doente que apresente urina muito yermelha, dores lomba
res e cansaco nas pernas. 

Na cura, o marinau 6 só é chamado em casos difíceis. Nos de
mais, lancam mao de remédios vegetais caseiros. Donde as expres
sóes: "Vou chamar o marinau para soprar o doente" ou uMandei 
chan1ar o marinau para soprar o doente, porque nao sei o que ele 
ten1". No caso de atender ao chamado, o médico-feiticeiro faz a en
cenacao de costume. Os Vapidiana referem-se ao caso dizendo: "O 
marinau está curando; está batendo no chao com o ramo de fo
lhas". O u tras vezes, ele leva o maracá e canta. 7 

Em Malacacheta (urna das aldeias vapidiana) D. Mauro Wirth 
ouviu certa noite estranhos ruídos. Havia carito, mas nao danca. A 

.. Como o caraíha perfurou o coracao de rneu irmiit.> , possa isto perfuntr o dele 
tamhl:m e matú-10 1

" üepois. tomando duas garras de ave de rapina, enterrou-as 
profundamente nas· virilhas do morto dizendo: "Como isto penetra cm meu ir
m:w. possa também penetrar no caraiba e matá-lo!" Finalmente tomou duas 
c:ípsulas de halas. introduziu-as nas orelhas do irmao. dizendo: "Da mesma ma
ncira yue isto se introdu1. nas orelhas de meu irmao. possa também entrar nas do 
caraíha e cxplodir. matando-o!" E terrninou: "Agora o caraíba está morto!" 

h Marinau l: o nomc pelo 4ual os Vapidiana designam o médico-feiticciro . 
7 "O marad1 yue nas curas de.: doentes. em quase todas as trihos da Guiana . tem 

1:111 gr;inde importt111cia. parece niio ser de grande uso entre_ os Taulipangue c.: 

Arecuná. Em seu lugar usam um ramalhete''. Cf. KOCH-GRÜNBERG, Th. Óp. 
1.:1 1. \ . 3. p. l 9:'-196. 
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vo¿ gutural do 1narinau se salientava. Na manha seguinte o infor
maram de que o marinau havia realizado urna cura: .. A ferida está 
sarando: o marina u curo u-a baten do no chao com f olhas de cali
gueira". Este informe coincide com o de Koch-Grünberg, segundo 
o qual as curas pelos pajés sao realizadas a noite. quando se extin
guem todos os fagos da casa do doente . 

Quando a doen<;a é motivada pelo desalojamento ou furto da 
aln1a por algum espirito (V. adiante - Lugares temidos). "o pajé 
anda até chegar a serra; procura a 'sombra' do doente: volta com 
ela: coloca-a no seu verdadeiro carpo e a cura está realizada". No 
caso, porén1, da introducao de um elemento 1naléfico na vitima, o 
n1arinau se debruca sobre o doente (a encenacao é a n1esma que a 
anterior) e chupa a p.arte afetada, visando extrair o corpo causador 
da doenca. 

Durante a cura. o tabaco é empregado: traga-se-lhe a fuma<;a e 
hehc-sc o seu suco . Fu1nando, o marinau ve, através da fuma<;a. 
scus paren tes 1nortos. x Des ta forma, chega a participar do mundo 
dos ni ortos. po ndo-se em contacto com os "maoaris" que o adver
tem s·o hre os n1eios de conseguir a cura. Parece repet ir-se entre os 
Vapidiana o que se verifica entre os Taulipangue: os pajés. pela sua 
a rte ventríloca , charnan1 ern seu auxilio espíritos que aparentcn1cntc 
vt!n1 do alto e descern fazendo grande harulho. O diálogo 4ue ~e tra
va entre eles (pelo talento do pajé ern i1nitar outras vo1es e gritos de 
anin1ais). atrai para a pessoa do médico-feiticeiro o prestigio 4uc es
capa ao cornum dos homens. ~ 

Koch-Grünberg 1º se refere a chegada dos espíritos convocados 
para a cura entre os Taulipangue: "O espirito estú rrc-.,cntc . lle 
trouxe o seu cachorro. isto é. u1na on<;a . Ouvc-se o scu rnsnar. Nn 
di1.er dos í ndios esta on<;a den1oníaca é perigosa para () hon1cn1 1.:o
.m u111; ·mas para os .pajés, é 1nansa co1no urn c:1o .. . Por sua vc1.. 1.:cr
tos ani111ais-espíritos facilitan1 ao 1narinau o conti.11.:to <.:om anin1ais
cspíritos mais in1portantes. 

l\ \ rc,pc1l1> dll p:tpd ~h> t.1h:tl.°ll 11.1 ~ l.°ll f:t '> , \ CF1-~e u t r.1h.1 lh1> Je ( h.1rlc.: , \\ .1~ln 
. \ 11, 111/11~11 1 . \ ~ t 1 9~2). p. 2Xó - llll Ítul:tJ 11 "() e'>l :1J 1> Je \: \ l,l'll.' J 11 r.tJe " l:ll l \.j lll: 
de dc:s1: rc:vc: o estado 4uasc: alucinatório c:m 4uc: fi1:a o m(d1co -fc:1t1cc:iru. l.°Um u 
th11 d u l u 11111. ent re"' inJ 1,1, <i uaJaJ ;ir:t t \1.u.1nh.i11J. 11 1.: \l.1 ' ''\."1'1,·1l:, 

' I < 1 1\.0( 11 -<.iKC "\HLK<i . fh . Op. 1." ll. ' .l . p l1.J.,_21JI 
JU KOCH-GRÜ~BERG . Th. Op. 1.:it. v . 3. p. 196. 
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Os Vapidiana também consideram difícil o contacto com os 
animais-espíritos. O urubu-rei 11

, por exemplo, nao é facilmente 
acessivel. Habita a regiao celeste e para chegar a ele, o marinau 
sohe pela .. escada do jaboti'.' (nome dado a Vía Láctea) dissociando 
o físico do espirito com o uso do tabaco. Há dificuldades várias a 
vencer antes da consulta. Diz-se que, antes de atender ao pajé, o 
uruhu-rei dá-lhe a beber urna cuia de caxiri (bebida fermentada) de 
cadáver. Esta bebida é intragável para os vivos. O marinau nao 
co nsegue ingeri-la. Entao, ao seu lado, um outro urubu-espírito 
toma-a em seu lugar. Enganado, o urubu-rei consente em ser con
sultado pelo 1nédico-feiticeiro. 

Esta crenca revela aspectos interessantes: em primeiro lugar, o 
mistério que cerca as .curas difíceis, numa complicada mistura de 
participacao de homens, animais míticos e espíritos humanos e ani
mais; em segundo lugar, o risco corrido pelo pajé, e a afirmacao de 
sua astúcia, conseguindo enganar ao próprio urubu-rei, que possui 
maior poder que ele, o que lhe assegura prestígio e admira~ao; em 
terceiro lugar, a diferenca entre o mundo dos mortos e o dos vivos, 
dois mundos que nao se confundem e cuja aproximacao só pode ser 
feita pelos .. iniciados" e de um modo todo especial, isto é, em se ob
servando o ritual socialmente estabelecido. 

Os animais, nos quais os marinaus podem muitas vezes se 
transformar, entram em formas várias nestas cerimónias. quer 
como auxiliares diretos da cura (espírítos dos animais), quer men
cionados nos encantamentos 12

, quer ainda aplicados diretamente 
(rede de fonnigas) ." O Dr. Paulino de Carvalho 1

•
1 se refere ao uso, 

entre os Vapidiana, .. de um triangulo de telas, em cuja intercessao 
prenden1 várias formigas negras, colocando esta espécie de cata
plasn1a sobre a parte dolorida. Produz-se, entao, urna erecao intla
n1atória c1n conseqüencia das picadas e da inocula~ao da secrecao 
das fonnigas. u1na verdadeirá hiperemia. igual a produzida por ca
taplasma de rnostarda. Levantando o aparelho. soltam as formigas 

11 l iruh u-r1:i - ·\ \e mítica tk gran de i111portún1:ia nas cu ra:- e 1:;1ral."lcri1an c.lo-:-.c por 
p1 h :-.ui r du.1' l."ahc.,;a:-. . 

12 l·. xprcssúc:-. usadas: '"f orne-se tao liv re da feb re como o ma1:;11:0 negro" ou "Seja 
tao dcstcmic.lu como u jaguar". 

U CARVALHO. Dr. Paulino de . Uapixana. Bolerim do Mu.l't' ll Nal'ional. Río dt: Ja
ncíro. / _1 (2): <i-L jun. 1936. 
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e dizem que elas .. levararl) a dor". A este aparelho dao o nome de 
.. mucurouro" e a esta variedade de formigas o de "ueco" . Este apa
relho nao é aplicado em criancas." 

Um dos pajés referiu a D. Mauro Wirth o uso da formiga • 
como meio de cura: "É.assim que eu me curo: tomo urna .. rede de 
formigas" feíta de flecha (canico com que se f azen;i a~ flech~s) , po
nho nela as formigas, amarro-a com gravata (cura~a) . De1xo qu.~ 
elas ferrem meu braco, minhas costas, me.u rosto, m1nhas coxas ... 

Sarjaduras e sangrías empregam-se principalmente na cura do 
reumatismo, sendo porém mais comuns nas " pucangas" de caca e 
pesca de que falaremos depois. 

O uso de plantas medicinais (muitas vezes adotadas pelos 
brancos da regiao com ótimos res~ltados) é muito comum. ~m 
muitos dos casos, porém, tal emprego se p~ende a certas analog1as 
entre o feitio das folhas e o dos órgaos afetados, nao tendo nenhum 
valor terapeutico. Conseguimos obter os nomes vapidianas de urna 
multiplicidade destes remédios vegetais. Contudo, ainda. nºao obti
vemos a sua designacao científica, raza o pela q ual de1xamos de 
anotá-los aquí. 

A MORTE. A REACAO DIANTE DELA. 
RITOS E PRECAUCOES. . 

A morte é o inevitável proveniente da acao de agent~s mais for
tes e por isso mesmo, incontroláveis. Nu'a morte há sempre a atua
cao de maus espíritos (agindo por conta própria ou por influencia 
de um feiticeiro) que arrebatam ou eliminam a vítima. O segredo da 
perpetuacao dos vivos se encontr.ar.ia, coino vimos. at~á~, _nos en~i
na mentos de Tuminkar ou Tom1n1kare, que a pnnc1p10 advertlu 
seu povo sobre os perigos que· iria en·contrar no decorre.r da vida e 
sobre os meios de evitá-los. Nada esc.apou a estes ens1namentos: 
desde como espremer a raiz da mandioca para extrair-lhe o veneno, 
até como se livrar das doen~as e das mordidas de cobras. Infeliz
mente, o povo Ihe esqueceu os ensinamentos e padece agora por 
este esquecimento que Ihe fecha as possibilidades de defesa contra 
certos males. 

• no original: " Um dos pagés referiu-se a D. Mauro Wirth ao uso da form iga ... ". 
(N . do revisor) 
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Assim sendo, urna vez que nao tem outra defesa contra os ma
les provenientes de "kenaimés" vários, a nao ser o poder mágico de 
seus marinaus (este mesmo ultrapassado e desafiado por' poderes 
mais amplos), a morte é inevitável. Se, portanto, nao fosse a atua
cao de maus espíritos, os homens "poderiam viver indefinidamen
te", diz Fara~ee expressando a crenca va pi diana. 14 

Como se portam diante da morte? O agonizante é assistido por 
parentes, vizinhos e amigos. A atitude geral nao varia segundo se 
trate de um homem ou de urna mulher. No chao, sobre a rede que é 

· descida do alto, repousa o doente. Muitas vezes, a sua cabeceira se 
reúnem os representantes de duas crencas tao diversas: o pajé e o 
padre. O primeiro foi chamado para tratar da doenca; em outros 
tempos (e entre as pa rtes da tribo que escapam ao controle missio
nário) estava ao seu encargo realizar também, neste ínterirri que se
para a vida da morte, o ritual pré-mortuário. Agora, cabe ao sacer
dote católico, quando a missao é proxima do lugar em que se dá o 
desenlace, ministrar ao agonizante a extrema-un~ao . 

No tempo em que Farabee visitou a regiao, os Vapidiana cos
tumavam enterrar os mortos no chao da casa (e isto, em parte, até 
hoje) numa sepultura rasa, feita bem em baixo da rede, de sorte que 
esta, afrouxando-se as cordas, no momento oportuno, descia dire
tamente ao buraco. Na época de D. Mauro Wirth, a rede já se man
tinha arriada durante a agonía e nela o indivíduo era envolvido ao 
morrer para que nenhum de seus parentes o visse. Em geral, nin
guém, parente ou conhecido, lhe descobre o rosto. Nao tocam o ca
dáver. Receio de contágio com os vermes de decomposicao? A ex
plicacao parece nao residir unicamente no fato. Assim, indivíduos 
que nao aparentados como defunto e que nao o conheceram em vi
da, podem aproxirnar-se do morto, descobri-lo, olhá-lo atenciosa
mente e depois, tornar a cobri-lo e afastar-se. 

Logo depois que o individuo expira, urna gritaría se faz ouvir. 
Outrora, seguiam-se dancas para afugentar o perigo. Perigo vago e 
indefinido que eles . .nao precisam bem, mas que esta passagem da 

14 D. Ma uro Wirth in forma que hoje estes indios adrnitem outra categoria de doen
<;as, e portanto de mortes. provenientes de o utros fa tos que nao a atua~ao de 
maus espíritos. Chega a admitir que eles considerem " certas doen~as e mortes 
<.:~mo naturais·· e que po rt an to. tacitamente .. admitem que os homens. mesmo 
ul astados du maldade de outros homens ou da dos espíritos. nao seriam jamais 
eternos. 
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vida para a morte faz pressupor. Hoje, do antigo cerimonial restam 
apenas as lamentacoes, o uso de beber caxiri e as precaucoes contra 
contágios. 

Das lamentacoes se incumbem os parentes mais próximos e va
riam elas segundo aquele que faz o lamento. A possibilidade de um 
morto se tornar intermediário entre o seu mundo e o dos vivos e de 
conservar suas qualidades de julgamento humano, é muitas vezes 
responsável pela observancia de certas normas de conduta. Por 
exemplo, um dos chefes, astutamente, se exprimia: .. Quando eu su
bir, zelarei por voces ~ quando os vir subindo, falarei a Tuminkar 
que foram bons para comigo". 

O mundo dos mortos é um mundo de tao grande influencia no 
mundo dos vivos, que praticamente nao os podemos separar. Ape
sar de Farabee dizer que .. nao há, além-túmulo, puni<;ao ou recom
pensa pelas boas ou.más acoes"' alegando também a nao existencia 
de nenhum rito propiciatório por parte destes indios, sabemos que 
os que nao observam, na vida terrena, ~ertas normas de conduta. fi
cam a vagar e a ••tentar" o próximo nas vizinhancas do local em 
que faleceram, o que indica urna forma de punicao. (1 nfluencia ca
tólica?). A expressao do chefe de há pouco parece também compro
var a hipótese. Além disto, o mundo dos vivos tem que contar com 
o apoio do ºoutro mundo" e a preccupacao por urna aprovacao, 
nas normas de conduta, por parte daqueles que já se foram . podé 
ser depreendida daquelas lamentacoes em que. ao lado de se lasti
mar a perda do morto, urna espécie de autovaloriza<;ao é feita pelos 
parentes: a mae, por exemplo, pedindo ªº filho que nao se esque<;a 
de contar ao pai como foi bem tratado em vida por ela. etc. etc. 

As lamentacoes abrangem ·manifesta<;oes diversas: choro con
vulsivo, gritos estridentes, murmúrios, lágrimas vertidas em silen
cio, choro cantado ... Certas expressoes estandardiLadas sao troca-

. das entre os paren tes do f alecido e os demais membros .da comuni
dade: .. Teu filho morreu. Canta. Enterra para o nascente ~eus pés; 
sua cahe<;a para o poente. Ele nao voila mais" . No An1ajarí (taba 
Karahana) O. Mauro Wirth anotou o canto de um parente do fale
cido: "Nosso parente morreu. Escondeu-se de nós. Nunca mais 
aparecerá . Enterramos no campo. Cavamos do tamanho dele. Meu 
parente morreu na minha casa. Por isso quero deixar a minha casa 
para nao pegar doen<;a. o e.~pírito do 1neu paren/e júi para (} ('ria-
tlor." · 

Lan1entos curiosos, em que se rnisturam urna série de medidas 
práticas e precau<;oes a sen:m tomadas. como se houvesse necessi-
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dade de enunciar tudo o que pensam e sentem no momento. La
mentacoes descritivas. 

A influencia católica, que provavelmente é responsável pela 
parte final do canto por nós assinalada, é observada também no há
bito de se enterrarem os defuntos, nao mais dentro das casas, mas 
no cemitério (o mesmo canto revela o fato na frase "enterramos no 
campo" ... ). Como conseqüencia desta medida, o hábito de abando
narem a casa nao é mais observado pela totalidade da tribo. Contu
do, do antigo medo de contágio com o defunto, ficou um vestigio 
de temor, que faz com que muitos ainda abandonem ~s casas, ape
sar de nelas nao estarem enterrados os defuntos. 

Os ·tuxauas e marinaus (individuos que preservam as tradicoes 
da tribo com maior rigor, tanto assim que muitas lendas e costumes 
passados só sao deles conhecidos) continuam a abandonar a casa, 
mesmo hoje, quando lhes morre um parente. 

Outrora as cousas iam mais longe: os pertences do morto (que 
hoje sao reunidos e enterrados com ele, envolvendo-o) eram postos 
sobre a sepultura e queimados com a casa. Consta que os próprios 
mortos eram queimados. Como as rocas motivam grande atencao 
dos Yapidiana e se nao as faz• de um día para o outro, mesmo 
quando abandonavam a residencia, localizavam-se nas vizinhan<;as 
para que se !hes fosse possível utilizar a roca anterior. Farabee 1 ~ diz 
que as mulheres Yapidiana podiam ser enterradas na própria casa, 
sem que a familia necessitasse por isso de se mudar, ou entao pode
riam ser enterradas como as crian<;as: numa sepultura bem afastada 
e solitúria . Sua rede e ornamentos pessoais a acompanhavam; po
rém, os utensilios de cozinha permaneciam com a familia. (Qual o 
sentido real desta aproximacao das mulheres e crian<;as em contra
posi<;ao aos homens'?) 

O n1orto nao é enterrado imediatamente. Guardam-no paren
tes. an1igos e demais pessoas da tribo. Quanto te.mpo dura o '"velo
rium" nao o sabemos. Koch-Grünberg 16 informa que entre os Tau
lipangue** quando a morte se dá pela manha. o sepultamento é feí
to ú tardinha: quando a tarde. na manha seguinte bem cedo. As la-

. n1enta<;oes prosseguem durante toda a noite. Entre os Yapidiana. 
enquanto guardam o cadáver. circula o caxiri . 

1 :i l·t\RAHl ·. l:. \\ .C . /he Ct•111re1/ . .ire111e1Á.L p. 100 t: ~~ . 
1() KOCH-G~ÜNl:H:RG . Th. Vom Roroimu ::um Orinucu. v . 3. p. 166 .. 
• 1, t 11 c. 11 .i11 <i11 ft: itas. ( '.'J ~fo rt:\ isor) 
•• ~ 11 1ir1!! i 11 . tl . L1u lipan~ . ( :" . J1> r~\ i.;11r J 
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A VIDA POST-MORTEM. AS "ALMAS'.' DOS IN
DIVÍDUOS. 

OS ESPÍRITOS, LUGARES TEMIDOS. 

Os Vapidiana admitem a existencia de várias espécies de espíri
tos. Existem, por exemplo, aqueles que .. nunca foram homens", 
isto é, na9 proviera1n destes, mas que tem a propriedade de toma
rem a forma humana ou animal. Desdobram-se em espíritos das 
florestas, das águas, das serras, dos campos. Cada espécie animal 
tem, num deles, seu espirito protetor. 

Os 1narinaus mortos transf ormam-se em out ros tantos es pi ri
tos que vao residir nas serras (maoaris) e que auxiliam os pajés ern 
dificuldades, possibilitando-lhes, também, chegar a presenc'.l do 
urubu-rei. 

Existen1, ainda, os demonios ou kenairnés, sirnbolizacao de 
tudo o que causa mal, que foge ao controle humano ou lhes ultra
passa a compreensao. Além disso, há urna figura - o Quaskai ou lni 
(Curupira) - que aparece sempre na companhia da mulher, em inú
n1eras passagens de sua mitologi~. Conhece inúmeras plantas medi
cinais e entre etas, a baltia ('?) que se diz "levantar até os próprios 
mortos". Contudo, o lni é sempre posto numa espécie de ridículo, 
deixando-se enganar com facilidade. Vive nas serrase nas florestas 
como. protetor de an·imais do local. Usa de meios mágicos para 
atrair os individuos (lacos invisíveis, panacus misteriosos. etc ). Se
gundo a representacao da tribo, tem a figura de um homem peque
nino com os pés voltados para trás. 

A respeito da alma dos individuos, acreditam eles nao em urna 
única, mas em cinco. 1

• Parecem distinguir entre as almas e os espi
ritos, possuindo para designá-los, respectivamente, as palavras .. ti
ki.ni" (sombra) e .. turena". Acreditam que no homem haja duas al
mas e tres espirilos. 

1 - A .. turena verdadeira" que reside no coracao e que vai para 
o criador quando o individuo morre. 1

• 

17 lnforma~úes l>htidas por D. Mauro \\'irth ern Boa Vista - 9 de outubro de 193!S -
PaJé Mandu1.:a - llha do Rato. 

1 H Quanto ~I 1.:0111.:t:p¡;Cto que presenlemenle lern do 1:riador. nao me fui possívd 1:0-
11he1:cr. Farabee lLí. a respeitll, o scguinte informe (mas isto na épuc1 da publi1:a· 
\:~lll Je sua 1lhra - t l) l H): "O uiador nao é um espirito lodo-poderl,,l, Cl>m pl>de
n:s sohrenaturais. rnas um supcr-hl>mem (Tuminkan que viveu na t~. r ,1 ante~ dos 
demai:- homcns e yue dt:pll;S. (:0 ntinuou a vi\·er. Cl>rno hornem. entre de~ . . ·\ tual· 
mente \i\C tlll fir111,1mc1illÍ. n<lo como espirito. mas COl11l) homem " . 
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2 - Menos importante que a primeira, localiza-se na língua e 
com a morte, vai também para o criador. A fala é acreditada provir 
desta aln1a. 

3 - É o que chamam "a minha sombra". Esta nada mais é do 
que a sombra do indivíduo· e que é acreditada projetar-se fora do 
corpo quando há sol e manter-se recolhida quando nao há. 

4 ~ Permanece fora e aparece pouco. Fica no chao como cadá
ver. É a segunda sombra. Quando há dois focos de luz, projetam-se 
duas imagens do indivíduo. A menos escura e nítida é esta a que es
tamos nos referindo. 

5 - Finalmente, há um terceiro espírito, -o do· pulso (que eles 
designam por: coracao do braco) 19

• 

Quanto ao "funcionamento" destas almas e espíritos, pode-se 
imaginar que a observacao tenha servido de base para mostrar a 
importancia deles: a dissociacao possível do corpo e "desta qual
quer cousa" que realiza as cousas sonhadas; a parada do coracao, 
do pulso e da língua com a morte; a observacao de que a sombra 
nao abandona o indivíduo nem mesmo quando morto (quando há 
luz) e que nao aparece, em vida, na ausencia de um foco luminoso, 
podem ser sugeridas como pontos de partida para a formulacao da 
idéia. 1 nfelizmente, faltam-nos informacoes sobre se a alma do pul
so também .vai para o outro mundo; se as diferentes almas, que para 
lá vao, continuam a fazer parte de um mesmo todo, ou adquirem 
independencia; etc. Parece, contudo, que ao se referirem ao morto, 
falam de urna única alma. Outrora acreditavam que esta era do ta
manho de ·um recém-nascido e que, com a morte do indivíduo, su
bia ao céu onde permanecía com Tuminkar. Farabee, de quem pro
vém este informe, diz também que segundo a cren<;a vapidiana, . 
cada homem tem em si algo que se chama udurima'', que abandona 
o corpo com a morte e continua a viver nas proximidades, nao ha
vendo, porém, um lugar onde os durimas permanecam. Esta infor-

19 lnteressante é. notar que os Yapidiana chamam a alma de sombra. Nas curas, 
4uando o marinau sai a procura da parte do indivíduo subtraída no sonho. refe
re-se ú sua sornhra . No entanto, o que eles chamam de "minha sombra" é. segun
do a cren~a da lribo. um espirito. Di~no de nola é lambém o falo de que falam 
cm espirito ao designarern os seres que n um;a perlenceram ao mundo dos ho
mcns. 1:hamando de alma a esta parle que se desprende do corpo para realizar o 
~onh;1do e que o a ·1 andona por ocasiao da morte. Que analogias eslabeleceriam 
eks entre llS v~rios "espirilos da nalureia'' (espirilos das serras, das úguas. etc) e 
o~ "e~pírillh .. concebidos nas sombras projeladas pelo individuo'! 
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ma<;ao, que em confrontó coma anterior é aparentemente contradi
tória, pode sugerir, contudo, que Farabee tenha observado duas na
turezas diversas de almas; confirmando a de D . Mauro Wirth da 
cren<;a em mais dt urna . Nao coincide. porém. no que diz respeito 
ao destino post-mortem: segundo este últ"imo, somente aqueles in
dividuos que tiveram .. um comportamento nao aprovado social
mente", deixam de ir para o outro inundo e jica111ragando110 esparo. 
a tentar os vivos. 

Seria interessante esclarecer até que ponto a influencia católica 
modificou as antigas cren<;as da tribo , porquanto informa<;óes de 
D. Mauro Wirth e de Farabee divergem em muitos sentidos: 

1. Farahee diz nao haver outra vida ou existencia para o corpo 
ou para o espirito, assim como nao há recompensa ou puni<;ao por 
boas ou más ac;óes. Tuminkar é indiferente e inativo, de sorte que 
nem ofertas, nem rogos, nem súplicas lhes sao dirigidos. A única 
manifesta<;ao neste sentido é feita pelo marinau que apela para ele. 
em seus encantamentos, para mandar embora "'as doen<;as e as nu
vens chuvosas". D. Mauro Wirth, ao contrário, fala na c'ren<;a numa 
vida futura melhor e na vida errante dos espíritos em ·falta. 

2. Farabee assinala que os durimas, depois da morte, conti
nuam a viver nas proximidades, nao havendo um lugar específico 
para onde se dirijam. Como, porém, fala na cren<;a em um espirito 
do tamanho de um recém-nascido e que com a morte vai residir 
com Tuminkar, concluí-se que, ou há contradic;ao em seu testemu
nho, ou este espírito e o durima sao cousas diferentes. Contudo. a 
primeira hipótese se confirma quando ele assegura a nao existencia 
de crenc;a numa vida futura, acrescentando que os individuos com
batem a morte porque com ela tudo termina. D. Mauro dá 3 desti
nos possíveis a alma: (a) irem para o criador; (b) ficarem vagando 
nas proximidades; (c) quando se trata de marinaus, irem para as 
serras e se transformarem em maoaris. 

Coincidem, porém, na apresentac;ao de um mundo habitado 
por espíritos a procura de oportunidades para causar mal. Os Vapi
diana tendem a conceber os lugares afastados, de difícil acesso, des
conhecidos ou habitados por outras tribos, como perigosos e fre
qüentados por inis e kenaimés. As serras ~presentam-se como parti
cularmente temíveis. 

Lendas várias cercam es.tes lugares. Por exemplo. as seguintes: 
Na Serrado Cego há u'a moca cega que canta para atrair a alma de 
homens e mulheres, os primeiros, como maridos, as segundas, 
como companheiras. Urna vez atraídos, os espíritos ficam aprisiona-
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dos nestes lugares, nao podendo mais se libertar. No lgarapé do Ce
go, quem bebe água perde a visao. Na Serra de Tucunaré, há um 
homem e u'a mulher. Quando se falaf'eles respondem (eco). Se se 
apossam das almas das pessoas que por ali passam, estas caem 
doentes e morrem. Na Serrado Milho há um homem cuja mulher o 
abandonou. Da primeira vez ele conseguiu reave-la. Porém, pouco 
tempo depois ela tornou a partir. De tristeza, ele se· retirou para a 
serra onde, isolado, procura atrair as almas das pessoas que passam 
por lá . Na Serra do Papagaio há um moco que se desgostou da vi
da. Fez urna casa de pedra e se transformou também em pedra. 
Com o auxílio eje um grande espelho, atrai para si a alma dos rapa-
zes. 

Ao marinau cabe reaver as almas extraviadas. 

ABSTEN<;óES, PRECAUCóES E MEDIDAS DE 
DEFESA 

CONTRA A MOLÉSTIA E A MORTE. 

Além das medidas e precau<;oes anteriormente observadas, po-
. demos notar o seguinte: na danca Aparitchára o toque de unhas de 

veado visa afugentar os maus espíritos~ Nas dancas com fito de pro
tec;ilo volteiam a casa, fazendo barulhó com ramagens de plantas, 
com o mesmo fito. 

A cuvade relatada por Farabee hoje se restringe a certas abs
ten<;oes alimentares. Outrora, deitavam-se os homens enquanto a 
mulher tratava dele e da crianc;a. Mesmo depois de se levantar, con
tinuava a ingerir apenas alimentos leves durante mais de um ano. 
Era-lhe proibido comer uo que fosse morto com tiro de espingarda 
ou flecha". Comiam apenas peixes e frutas . lnteressante também 
era o hábito, hoje desaparecido, de raspar a sombrancelha e pintar 
a pálpebra com urna linha negra riestas ocasióes. 

Na primeira dentic;ao costumam pór no pesco<;o da crian<;a um 
colar de alhos. Larnbendo-os, acredita-se que ela terá dentes fortes 
e com facilidade. O dente de boto é também empregado para este 
fim . 

!\ n1oca entre a prirneira e a segunda menstrua<;ao. deita-se em 
un1a rede, n1antendo preso, entre as pernas, um pauzinho do tama
nho de urn lápis. pinta.do de vermelho, com o fito de afugentar os 
maus espíritos. 1 nfelizrnente nao nos foi possível obter informes 
sobre corno concebe111 a 1nenstruacao, sobre os perigos dela advin-
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.. 
dos, as restricoes observadas durante eta, perigo ou benefício· do 
contacto com a menstruada, etc. 

O uso de enfeites, pintura, escarificacoes, sangrías, etc, com 
fim profilático, desapareceu consideravelmente com a adoc;ao do 
vestuário. Estas últimas conservam-se como meios que dao boa sor
te na caca e pesca. 

Entre os Vapidiana realizam-se as chamadas "puc;angas" do 
veado, da cutia, da caca em geral (a que se submetem cac;ador e ca
chorro a um tempo) etc. Empregam plantas que tomam o nome do 
animal visado 21

', vespas, formigas, objetos cortantes para escarifi
car. Parece que a este cerimonial se submetia outrora o menino e o 
novic;o de pajé em sua iniciac;ao. Pucanga de veado t' de cutia: Por 
esta cerimónia o indivíduo se torna veadeiro ou cutieiro. Toma um 
fio de palma de miriti torcida terminando por urna espécie de pincel 
numa extremidade, introduz o mesmo pela narina e o retira pela 
boca. A hemorragia provocada é acreditada tornar o individuo 
'"marupiara" na caca des tes do is anim;:i.is. Pu canga de pesca: N esta, 
observa-se o uso de quatro fileiras de escarificac;oes, sendo a primei
ra no dorso da mao, a segunda no antebraco, a terceira no brac;o e a 
última, no ombro. A hemorragia provocada é grande e tem o fito de 
tornar o indivíduo bom pescador (pesca a flecha). Pu('angas aplica
das aos cdes de caca: Geralmente aplicam-se os mesmos processos 
aos cachorros para que se tornem bons cac;adores. Processo identi
co ao primeiro acima relatado provoca fortes hemorragias nasais 
no cao e acredita-se com isto que ele só se tornará bom farejador . 
Outras vezes, raspa-se-lhe o pelo do peito para que ele obtenha su
cesso na cac;a. Desta forma, estende-se aos homens o processo de 
fazer.sangrar pela narina, acreditando apurar o faro do animal; e ao 
cao, o de escarificar o corpo, que se acredita tornar o individuo 
mais lépido e seguro na pontaria. Vespas e abelhas sao ainda muito 
usadas para provocar os mesmos fenómenos em tais circunstancias . 

.tu K~h-Grünbt:rg. t:m st:u Vvm Rvrvima :um Orinvco, v. J. p. 273. informa· "O., 
índios da rt:g.iau das (1 uianas usam numerosos mt:iu" mági1.:u~ para a ~a~a e pe">· 
1.:a . M uitas VC/CS sao folhas dt: diversas planta:, yuc pan:ialrncntc -.e a .. :-.cmdh;1· 
ram ú 1.:aht:1.;a (anta. vc:ado. por1.:o do mato . ct1.: .J'' . 
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O MARINAU. 
SUA POSICÁO NO EXERCICIO DO PODER. 

Os médicos-feiticeiros ou pajés sao-nos em geral apresentados 
como "os doutores, adivinhos, provocadores de chuvas, fazedores 
de feitic;os, líderes de sociedades secretas, depositários das tradicoes 
e sabedorias da tribo", como "indivíduos de influencia poderosa 
que, vivos_ ou mortos, merecem o respeito e o medo da comunida
de" . Complementares deste testemunho sao os que falam do pajé 
como .. pregador, professor, conselheiro, guia e árbitro da vida e da 
morte", o único indivíduo da tribo a "quem tudo é concedido e 
nada negado", gozando de ••ilimitado poder" e ''fazendo-se ouvir 
nos assuntos os mais heterogeneos e diversos, aconselhando, auxi-
1. d ,, 1an o .. . . 

Entre os Vapidiana, até que ponto as funcoes e privilégios do 
marinau coincidirao com os acima apontados? Nesta tribo o médi
co-feiticeiro centralizará em sua pessoa o papel de juiz, de conse
lheiro, de legislador, de padre, de punidor, de professor, etc? Ou 
suas funcoes se restringirao ao desempenho de parte apenas destas 
atividades, competindo em poder com outros líderes? No caso de 
urna diferenciac;ao funcional, como se conexionam as diversas ativi
dades de direcao, como se hierarquizam e neste caso, qual a posicao 
ocupada pelo pajé entre os demais chefes? · 

O período que medeia entre a estada de Farabee na regiao ~ 1 e 
a de nosso informante D. Mauro Wirth, nos permite notar muitas 
modificacoes nos inúmeros aspectos presos ao nosso pr9blema. Ao 
lado das transformacoes operadas em muitas das cerimónias, cren
c;as, etc. e que já salientamos, elas também sao verificadas nos pa
péis atribuídos a certos indivíduos, prestígio, poderio, posicao so
cial, etc. 

Se de Farabee 22 nos advém o informe.de ser o marinau "o mé
dico-feiticeiro e o padre, zelando pelo corpo e espirito de seu po
vo", D. Mauro Wirth diz significar hojeo termo apenas "médico
f~iticeiro", restringindo-se sua atividade a aplacar os males quemo
t1vam a doenca e a morte. Vale-se de meios mágicos, mas os aplica 
apenas nas curas, deixando que o important~ setor da ••magia ne-

21 FARABEE, William Curt. The Central Arawaks. 
22 FARABEE, William Curt. lbidem. p.88. 
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gra" fique ao encargo daqueles que realmente recebem a design~-
cao de feiticeiros. . 

Quanto a fun~ao de chefe propriamente, os Vapidiana pos-
suem os tuxauas 23 para exerce-la. . 

Segundo Roth 24
, nas Guianas, a autoridade do chefe corre pa

ralelamente a do médíco-feiticeiro ou piai, a quem Richard Schom
burgk considera cómo a segunda pessoa em chefe no alojamento. 
Alguns autores consideram que ocasionalmente o médico-feiticeiro 
desempenha o papel de chefe da tribo, concluindo ser muito possí-

. vel que originariamente "o chefe temporal e espiritual estivessem 
reunidos n urna mesma pessoa". . 

· Parece que foi o que se deu entre os Vapidiana: verifica-se en-
tre eles este desdobramento de fun~oes. O tuxaua goza de muito 
maior prestígio que o marinau, parecendo, porém, que estes seguem 
imediatamente aqueles. 

Até que pont_o seja verdadeira em rela~ao a eles a afirmac;ao de 
Karsten 2 ~. de que "chefes e médicos-feiticeiros sao socialmente do 
mesmo. nível, na medida em que ambos devem ser mais ou menos 
iHiciados na arte mágica, de sorte a exercer a profissao com suces
so", sendo comum para toda a América do Sul "que os chef es se
jam ao mesmo tempo feiticeiros" é cousa que nao sabemos 26

• Sabe
mos apenas ·que no local denominado liba da Anta o tuxaua Mar
celino ~ra irmao do marinau Manduca da liba do Rato e também, 
que é comum que irmaos ou filhos mais velhos substituam os che-

. fes, o que poderia sugerir urna incipiente diferenciacao social de que 
os degraus mais elevados (marinau e tuxaua) fossem disputados pe
los membros da mesma família. Até certo ponto parece a nós con
traditória a informacao de ser o tuxaua o indivíduo de maior prestí-

23 "O termo capittio corresponde ao tamuchí (Cayenne) e também ao tuxau ou tu
xaua (língua-geral) do Amazonas e seus tributários, embora possa significar nao 
somente o cabe<;a do estabelecim.ento. como o homem mais velho da maloca ou 
a inda, o chefe da tribo ou nacao". V. ROTH, Walter E. An introductorJ~study of 
rhe arts , era/is and cus10ms of' the Guiana lndians. Bu rea u of American Et hnology. . . 
1924 p. 267-8. 

24 ROTH . w. E. Joidem. p. 568. 
25 KARSTEN. Rafael. The cfrilization of South American /ndians. p. 172-3. 
26 Ver o caso interessante relatado por Mr. Melville - apud FARABEE- Tht' C''"

tral A rawaks - e citado em nosso trabalho. t o caso de um ca pitao Vapidiana 
realizando urna cena de magia a distancia. visando malar um caraíba que ca usara 
doenca e murte ao seu irmüo . Este fato testemunha conhecimentos múgicos por 
f)arte do chefe. 
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gio local e, no entanto, ser esta urna funcao de que ninguém mais 
quer se incumbir. Além disto, é interessa~te que nao se verifique en
tre os Vapidiana o mesmo que Koch-Grünberg 27 verificou entre os 
Taulipangue: o maior prestigio ser gozado pelo Piasa11:gue (médico
feiticeiro ), prestígio maior que o do próprio tuxaua pefo fato deste 
último só alcancar posicao de notória importancia nos períodos de 
guerra, períodos es tes que se acabaram 1

H. 

Segunda pessoa em poder, o marinau serve de mediador entre 
o mundo dos vivos e o dos mortos cu jos habitantes sabe i ntluenciar 
e por ao seu servic;o. Seu prestígio se evidencia por ser ele o chefe da 
danca, quem na ocas-iao comeca o canto e faz o solo. ~9 Acresce ain
da que ao morrer, nao segue o mesmo caminho dos demais mortais: 
como em vida, na morte tem urna posicao especial. Assim, segundo 
a crenca vapidiana, os indivíduos que morrem .. vao para o outro 
mundo". o marina u nao: transforma-se n um tnaoari (espirito das 
serras). fixa-se nas montanhas, como já vimos. Distingue-se tam
bém o mari_nau por seu poder de dar significac;ao aos próprios so
nhos e aos dos demais, sonhos que significam, para os Vapidiana, 
realidades e acoes independentes, realizadas pela ··sombra'' (alma) 
em separado. Gracas ainda a possibilidade voluntária do corpo e 
do espírito, o n1arinau pode se por em contato com o "ur-ubu-rei" e 
com a alma dos marinaus mortos das serras, fazendo para isso uso 
de suco de tabaco que provoca primeiro, conv.ulsoes e depois, esta
do de extase. Tal prática lhe permite ainda recuperar, viajar:tdo por 
lugares longínquos, ··o que o doente perdeu". 

Um outro poder que tem o marinau é o ·de se transmudar na 
forma de um pássaro ou serpente para recuperar a alma do doente 
"nao sendo necessário ir em forma de gente", segundo Fµrabee. 

27 KOCH-GRÜNBERG. Th . Vum Roruima ::um Orinu('u . Stuttgart . 1923. v.3. p . 
190. 

2K Quanto ~l e'll:nsiio da al1Wada do marinau c:m tc:mpos de guc:rra. nc: n h um~t rnfor· 
ma\:aO pode: ser obtida. por nao ter O. :\1auro \\'irth \·erilil.:ado nenhu m pcriod~> 
de host ilidades durante os 5 anos ern ljUC: estc:ve na tribo . T amoém nao íHh f t ) I 

possí ve( OOlcr informa1WÚeS sobre a substÍlUilOJO provisória du ~hdt: pdo r~1Jé 
(por mo t ivo de viagc:rn, morte ou doen~a) . Ao 4uc: pare~e . porém. nc:)tc:., ~J">Ll'> a 
substítui1;<h> se daria por outro tu,aua e: nao pelo mar inau . 

29 O maracá ~om 4ue ele mar~a o ~ompasso c:n4úant0 Jan,am é o me .. mu 4uc u .. ~1 
nu momc:nto da 1.:ura do doente , embora neste ~aso. o uso Je.,te 1rhtrume11lt• e .. tc· 
Jª sendo substituíd o pelu Je: urn ramalhete de: folha .. , ~onforme \ 1111t1., .tti t r.1t ..1r· 
llhl) da 4-:ura . 
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"Quanto a isto, a única informa~ao que nos deu D. Mauro Wirth. foi 
a de que, para falar com o urubu-rei, o marinau sobe pela .. escada 
do jaboti" (nome de um cipó e também da Vía Láctea que. segundo 
a lenda, foi a escada por onde a Lua subiu ao céu). nao tendo dados 
quanto a forma que tome. 

Para falar ainda nas vantagens do marinau, Farabee, contra
riamente ao informe de D. Mauro Wirth, escreve que, devido ao 
seu poder de visao e·habilidade para matar e injuriar a distancia, .. o 
marinau tem grande influencia no bem e no mal da coletividade; o 
povo sen te que lhe deve obedecer e que um marinau de mau espírito 
pode tomar vantagens sobre ele". De qualquer forma, porém. em
bora os médicos-feiticeiros tenham sido inúmeras vezes "desmasca
rados" pelos missionários, motivo pelo qual a crenca em seu poder, 
o medo de sua acao, a obediencia a seu mando tem sofrido profun
das alteracoes, ele ainda continua a exercer influencia, pelo que se 
acredita que ele possa realizar. vedado aos demais homens. 

As transformacoes que na organizacao anterior da tribo estao 
se verificando, tem um exemplo no seguinte fato : Farabee relata 
que os pajés nao podem .. trabalhar, manter relacoes com outras tri
bos ou co111 os brancos". Pois bem, foi de vários marinaus (em cada 
regiao há um) que D. Mauro Wirth obteve os informes mais exatos 
sobre lendas em desaparecimento. 

Se Farabee pudera dizer, como já vimos, que o marinau é o 
médico-feiticeiro e o sacerdote, zelando p.elo corpo e alma de seu 
povo. a instalacao dos missionários, fazendo fugir para as serras (e 
portan to, os excluindo do presente inquérito) os índios mais rebel
des a iníluencia dos brancos. reduziu a necessidade de apelar ao pa
jé para inúmeras das .. dificuldades da alma". 

Contudo, a restricao maior apresentada ao poder do marinau 
se encontra nos .. kenaimés" 30

• Todos os informantes concordam 

30 O .. kena imé ... ou "kanaimé" entre os Vapidiana envolve aspectos um tanto dife
rentc::s dos do " kanairna". culto praticamente encontrado entre todos os indios 
das Guianas. e que se resume no segui nte: se todos os meios de obter vingan~a fa
liram. um ho mem pode tomar a decisao de se tornar um kana ima. Para isso ele 
tem 4ue abandonar sua familia. seus amigos e devotar toda a sua vida e enc::rgia a 
realiLac,;ao de sua linal idade. Depois de realiLar o seu primitivo projeto de "in
ga nc.;a (por um ad ultério. por exemplo). os kanaimas se voltam contra os inocen
tes. Po r isso sao temidos e podem ser mortos publicamc::nte. Certas substancias de 
4ue se a limentam. o djokorn. por c::xemplo, é acreditada torná-los invisi\eis . Dc:s
la forma. a :-. ua at u•tc.;;\o se e videncia apenas pelos sinais roxos deixados nu curpo 
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em ver nestes espíritos, em forma de. horriens pequeninos, o perigo 
mais temido pela tribo. "A sensa~ao de amea~a constante que estes 
indios sentem é indescritível", diz Farabee. 

O poder do marinau em alcan~ar em seus sonhos e visees o 
espirito dos mortos e dos animais para, influenciando-os, pó-los ao 
seu servico, cessa diante dos kenaimés. Tudo o que se desconhece, 
teme, abomina, nao pode vencer, é kenaimé. Daí advém o medo de 
sair de casa a noite, ocasiao em que o próprio espirito dos mortos 
pode se transformar neste perigo. Esta no~ao de kenaimé, indefini
da nas suas manifestacoes (peste, doen~a, ataques, morte) é rica nas 
suas concretizacoes (espiritas, tribos inimigas, parentes mortos, pa
jés vingativos). · 

O hábito de eliminar o tuxaua quando o seu comportamento, 
real ou suposto, desagrada a tribo, parece se estender também aos 
médicos-feiticeiros. F_arabee se refere a influencia de Jegislacao dos 
brancas na supressao <lestes assassinatos, e a reacao expressa pelos 
Vapidiana desesperados ante o desarmamento em que diziam ter fi
cado dai por diante_por nao mais poderem eliminar os maus pajés: 
.. Agora nao ternos mais prot~ao . Se óao tivessem interferido, po
deríamos te-lo matado, mas voces permitiram que eles continuas
sefi1 a fazer mal. Voces (os brancos) devem matá-lo ou mandá-lo 
em bora". ·" 

A influencia dos brancas e principalmente a dos missionários, 
se nao eliminou, reduziu ao mínimo o hábito de realizarem as or
dens do .marina u na sua plenitude. M uitas vezes, outrora, mesmo o 
assassinato de parentes próximos foi executado a risca. Numa des-

da vítima. Nao há cura para a febre ou fratura causadas por eles. Os kanaimas vi
vem em verdadeiro ostracismo social. Cf. GILLIN, John. The Barama River Ca
rihs of British Guiana. (Cambridge, M assachusetts, publicado pelo M useu, 1936). 

Entre os Vapidiana, os kenaimés apresentam similaridades com as carac
terísticas acima descritas quanto a serem causadores de mal , invisíveis e·provoca
dores de males incuráveis. 

Estes índ ios acreditam que estes maus espíritos nunca ataquem dois indivi
duos a um· só tempo, para nao serem vistos. Nao derramam o sangue de suas viti
mas: quebram- lhe apenas os ossos e lhe introduzem no corpo veneno mágico. Se
gundo D . Mauro Wirth, seriam tao temidos quanto o espirito dos mortos, as 
cobras e as plantas venenosas. 

lnteressa nte é notar que para os Vapidiaña só eles próprios sao "gente": a s 
dc:m ais tribos circundantes ( lngaricó, Pixaucú, Taulipangue, Jericuná, etc.) sao 
kenaimés. 

31 1-A RAB l:E. 'N' .C. Tht' Ct'ntral Arawaks. p. 90. 
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" tas ocasioes. em que foi ordenado se queim asse a mae que dera a lul 
do is gen1eos, o marina u culpado pelo crime f oi mandado a George
town. j ulgado e condenado. Estese outros j ulgamentos devem ter 
causado n1odificaGóes no comportamento.do's médicos-feiticeiros e 
da tri ho em geral. 

Nada conhece1nos sobre o " lazer" dos marinaus, va ntagens 
1natrimoniais, nú1nero de esposas, recompensas recebidas pelas cu
ras, raio de aGao, etc. Contudo , sabemos que nada o impede de ca
Gar para si. Quanto a poligamia, é possível que a influencia cató lica 
tenha se exercido sobre ela no que diz respeito aos chefes. como no 
que diz respeito ao.s de1nais. 

A INICIACÁO_ [)O MÉDICO-fEITICEIRO 
. • ! -

Nao existe heran<;a profissional propriamente, isto é, nem sem
pre é o marina.u sucedido por um filho ou paren te. Para se iniciar. o 
indivíduo depende da visita de um bom espírito que o adverte de 
que ele será marinau e o ensina como obter fon;a mágica. Só entao 
inicia o aprendizado .. técnico'' de sua profissao com outro pajé. 
Nao se conhecem entre os Vapidiana mulheres pajés. Aoque se li
mita o aprendizado, quanto tempo dura, nao sabemos com certeza. 
Sabemos porém que sao aprendidos conhecimentos sobre as plan
tas da regiao, hábitos de animais, qualidades das plantas. imita<;ao 
dos gritos e chamados de aves e outros animais, as técnicas da sua 
arte e a maneira de evocar os espíritos. 

Nao ternos, porém, descri¡;ao precisa dos maus tratos que em 
outros tempos eram ministrados aos novicos e que ele tinha que su
portar com galhardia e até com indiferenca. Sabemos, porém, que o 
suco de tabaco aqui, como em inúmeras outras tribos, desempenha 
papel importantíssinio para conseguir o individuo o estado de exta
se que o desloque <leste mundo, aprendendo a usá-lo desde que este
ja se preparando para a iniciacao. 

Como se dá o reconhecimento público do novo pajé, a que 
provas precisamente <leve se submeter, .. quando" é ele considerado 
em estado de desempenhar seu míster, também ignoramos . 

.. Como o marinau nao administra medicina ou sarjaduras. nao 
é necessário muito tempo para o aprendizado". 32 

32 FARABEE, W.C. lbidem . p. 87 e ss. 
Cont udo. o próprio Farabee dizque curam dor de cabec;a provo<.:a nd o he

morragias com um espinho e aplicando nas feridas raízes de mandioca com ads-
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Aprenderiam as qualidades das plantas privativas do pajé, cou
sas curiosas sobre os tempos do ano, as lendas da tribo, que Roth 
verificou serem ensinadas aos novicos dos Arawaks* (G uiana In
glesa) e que. segundo D. Mauro Wirth , faz com que sejam os pajés 
os mais indi cados para informar sobre estas mesmas lendas, muitas 
ve¿es ignoradas pelo co1num da tribo . 

tr1n~...:111...: . 1 al.1 tam hém no uso de cs1.·arifica~oc~ cm ca~o' de rcumati ,nw. 1 ¡,...:
mu, orurtu111Jadc lamhém de \'Crif'ic;ir \) U~O da~ \:trja d u ra~ pa ra o htcr hoa ..,OrtC 
n.i c.11;;1. l. P,,..,.,¡,e1 4uc. num 1:;1..,0 corno no outro. c'l a~ ..,arpdur;1.., niio ..,q ;1111 nc-
1. i..: ..,..,.iri:1111 c 11 1...: .1pli1.-;1Ja.., pelo marin:1u. 111a.., pelo pr1'1pnu 1nd l\ iJuo . . 

11u ... c¡.1. J ,,, .1ru;11.¡uc..,. 1 ~ . J ,¡ re' i:-.1H J 
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ASPECTOS DA CULTURA E DA VIDA 
SOCIAL NO LITORAL BRASILEIRO 

A finalidade deste a rtigo é focalizar alguns aspectos da vida 
das popula<;óes rurais do nosso litoral, quer daq uela s que se locali
zaran1 nas áreas intersticiais dos grandes cenfros. gravitando ao seu 
redor, quer das que se mantiveram mais ou menos segregadas, le
vando vida a parte nos pequenos núcleos de povoamento que se dis
seminan1 pela costa. 

Considerando-se o imenso li toral brasiieiro. verifica-se que 
existen1 den1entos culturais e sociais comuns a todo ele. Esta identi
dade se explica, em grande parte. pelas mesmas influencias que con
tribuí ran1 para seditnentar as prirnitivas bases culturais da vida lito
ranea. nossa prin1cira área de povoamento e por muito tempo qua
se que a única. Ademais, podemos considerar, pelo menos no 
que di1. respeito ao sul do país, urna situa<;iio histórica também co
n1u m. llue fe¿ com llue o litoral se convertesse em área de deserrdo a 
n1edida ll LIC o povoa rnento avan<;ava para o interior 1 e as ··frentes" 

Signiri~a isto 4uc ú litoral fi1.:0u privado de outras inlluent:ias t:ultu rais. que a imi
gra~;h>. 1.kscnv1>lvida j ustamente na fase de sua det:adent:ia. levaria para out ra:. 
11111:1s. <.:ada ve/ mais afastadas das antigas feitorias da <.:Osta (Cf. Ar~ Fra n1.;a. 
19~ 1 ). Sah t> raríssimas ex1.:c1;oes - <.:orno. po r exemplo. o japones no litora l pau
lisla - os imiµran tes 11:h1 pn><.:uraram a marinha. onde perduraram. porta nto. as 
i11flu~1h:i:1s p1lrll1g lH:sas düs primeirns tempos. em ú>mhina1.;a1> l.'.1>m as indígena ' 
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" de pioneirismo se localizavam principalmente no planalto meridio
nal, cada vez mais afastadas da costa. Por outro lado, porém, já os 
f atores geográficos, que ora constituem elementos de atra<;ao, ora 
elementos de repulsao ao homem, contribuíram grandemente para 
criar toda urna varia<;ao nas densidades de popula<;ao dos. ,grupos li
toraneos, na sua morfo logia social, nas formas de oc u paca o do solo 
e utilizacao dos recursos naturais, na sua fixacao ou mobilidade. Se 
trechos inúmeros da costa se prestam ao isolamento, até mesmo 
este é va riável: há alguns em que, embora fechados, a populacao se 
adensa em aglomerados compactos, enquanto outros, a lém do insu
lamento em rela<;ao aos demais núcleos, nao apresentam nenhuma 
consistencia interna, chegando a sua dispersao a causar espanto . É 
o caso das costas retilíneas, nas qua is os geógrafos enxergaram ver
dadeiras costas de repulsao e nas quais a simples existencia de urna 
canoa, o elen1ento por excelencia de ligacao em no.ssa linha costei
ra, é rara por ser a abordagem difícil, como o é também a da rede, 
que con1umente representa importante papel na vida comunitária 
local das inúmeras praias brasileiras. (Cf. Araújo Filho, 1950) . 

Seria simp.lifica r demais a questao, porém. reduzir as influen
cias diferenciado ras a rneras condicoes geográficas. De fato . se há 
trechos de nosso litoral que nunca f oram povoados ou o fo ram 
apenas escassa1nente, ao lado de outros que. pela excelencia de suas 
terras e de sua localizacao, se constituíram sempre em focos de atra
cao e denso povoa mento, nesta costa em geral tao pouco fa vorável 
ao estahelecimento hu1nano, isto se explica. segundo a análise de 
Caio Prado Júnior ( 1945. p. 33) .. pelo caráter predominante da co
loniza\:ao: agrícola - donde a preferencia pelas férteis . úmidas e 
quentes haixadas do litoral - e comercialmente voltada para o exte
rior, onde t=stao os mercados dt= seus produtos" . 

Ln1 virtude da política colonial portuguesa. 4ut= se caracteri-
1.ou. quanto ao·povoa1nento, pela dispersao. organizou-sc ao longo 
da costa un1a série de configuracóes esp·aciais distintas, de diferen
tes significa<;oes. Contudo, de rnodo geral e até o século passado . .. 
observar-se-ia urn mareante desequilíbrio entre o povoamento lito-
rCi nt=o e o do interior do Brasil. perpetuando-se aquela situacao que 
k 1 con1 4ue Freí Vicente d!) Salvador. no século X V l. acusasse os 

\." .1 fn~an a -. . l":tmhC:rn cm Santa Catanna e no Paraná O!) 1n11grantc., -.e li \ aram lll> 

tll lcrll>r. fug111 J o J a ~o,l J. 4uc lhc:, parc~ i a insupo rtávd pdu -.cu hal\ l) lcllr J e\ 1-
Ja . 
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colonos de se contentarem em "andar arranhando as costas do mar 
como caranguejos" sem tentar nenhuma penetra<;ao importante 
para além de seus limites. Fariam exc~ao a isto apenas as zonas qe· 
mineracao, quando as minas, descobertas no século XVII, causa
riam verdadeira sangría de homens e capitais no litoral; entretanto, 
já no século XVIII estariam decadentes e fariam com que o litoral 
voltasse a sua posicao dominante, económica e demograficamente. 
Também seriam exc~oes as fazendas de gado, que representaram 
importantes elementos de penetracao interior, urna vez que teriam 
que estabelecer-se, segundo urna carta régia de 1701, pelo menos a 
dez milhas de distancia do mar. (Cf. Caio Prado Jr. Op. cit). 

Embora, porém, o povoamento litoraneo levasse a palma 
sobre o interior, a desigualdade na distribuicao d.e suas densidades 
demográficas sempr_e f oi notó ria, como até hoje o é. "'Afora tres 
grandes núcleos - Rio de Janeiro, Bahía e Recife - disseminaram-se 
ao longo do litoral alguns outros de segunda ordem. A costa meri
dional do Brasil, pelo simples fato de sua posicao excentrica, tanto 
em relacao aos mercados consumidores, como aos focos da coloni
zacao brasileira, nunca poderia competir com os tres centros acima 
apontados e o ti mamen te localizados" . 2 

Além destes aglomerados, grandes e médios, observar-se-ia 
urna série de .. ínfimos estabelecimentos, de vida mais ou menos ve
getiva, de expressao demográfica e ecnómica q uase nula" . Caio 
Prado, em sua conhecida obra sobre o Brasil-Colonia, apresenta, 
con1 todos os pormenores, essas inúmeras variacoes de nossa ocu
pa<;ao litoranea e suas condicionantes, de que nos cabe ressaltar 
apt!nas alguns aspectos e na medida em que forne<;am elementos 
para a análise que nos propomos. Basta, portanto, frisar que esses 
pe4uenos núcleos, que se forrnaram gracas a certas condicoes partí-. 
cularcs da linha costeira, aproveitando-se das menores condi<;oes 
que pudessern ser favoráveis ao homem, passaram em geral a gravi
tar ao redor dos centros maiores, tornando-se seus satélites, envian
do-lhcs sua parca producao - f<trinha de mandioca, peixe, algum 
café - 4uando nao se converteram e1n co1npartimentos estanqLJes, 
con1 pouca comunicacao para o interior e nao raro lambém entre si, 
cn1 virtude dos obstúculos a comunicacao por terra . 

"' Ml",nHi s:·1o Vicente. cm S. Pa ulo. que foi o prirm:iro e du rante muito tempo im
portante ~l"n t rn ;11.;uca rcin>. no segundo sé1.:u lu já eslava decaden te. C umpn: no
ta r. ali ús. 4uc. 1.:um cxcc<.;:io de alguns pontos do Espirilo San to e dt: Sao Paulo. 
n;i o !\\." in.;ta lou. da Bahia pa ra o su l. afora o Rio d e: Jant:irn. a grande la\'oura . 
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" . É oportuno ressaltar também que ao lado da "grande lavou-
ra" ,.de fito exportador e voltada as instáveis solicita~oes do merca
do externo, que caracterizo u a política dos países colonizadores nos 
trópicos, desenvolver-se-ia urna "agricultura de subsistencia", su
plem~ntar aqueta, fun~ao daquela. espécie de "retaguarda econó
mica das zonas de engenho" , como observou Roberto Simonsen 
( 1937. l. p. 227) e como salientou em sua análise também Caio Pra
do Jr. Sao, portanto, conseqüencia do estabelecimento da "grande 
lavoura" no litoral nao apenas o desenvolvimento de núcleos entre
gues a produ~ao de generos de subsisten¿ia e que se irradiariam 
para o interior, como também, no próprio litoral, nas áreas intersti
ciais dos grandes engenhos OU a Sombra deles, .O cultivo adicional 
dos produtos complementares para garantir a sobrevivencia das po-
pula~oes locais. 4 

· 

O padrao de ocupa~ao de nossa costa permaneceria até boje 
aproximadamente o mesmo, com a agravante de que, com a deca
dencia de sua parte meridional, se acrescentariani novas parcelas a . . . 
soma dos núcleos que já vegetavam pela costa. De fato, nesta par- . 

·. te do litoral a situa~ao se in verte a partir do século pa:ssado: é a vez 
de a costa despovoar-se e perder, de maneira crescente, mesmo a 
pouca importancia económica que já tivera, o que levou a comen
tar-se que Sao Paulo, por exemplo, com todo o seu progresso, nao 
possui, no século XX, urna fachada .litoranea ~igna dele", incapaz 

• 

3 Refere-se Caio Prado Jr. (1945, p. 67) a esta buscaincansável de um melhor siste
ma de vida, com sua instabilidade se refletindo no povoamento: .. Cultiva-se a ca
' na, como se extrai o ouro, como mais tarde se plantará o algodao ou o café: sim
ples oportunidade do momento, com vistas a um mercado exterior e longinguo, 
um comércio instá vel e precário sempre". A este autor se deve a divisa o nas duas · 
formas de exploracao económica aqui adotada. 

4 A retaguarda do Nordeste agrário, por exerriplo, o célebre nordeste da "casa
grande e senzala", - desenvolver-se-ia o outro nordeste - .o Nordeste pccuário 
destinado a abastecer o primeiro. 

Nao raro, cm conseqllencia da explora~o monocultora e dos graves defei
tos da organizacao latifundiária, principalmente no nordeste, as populacoes 
eram ameacadas pela fome. Aliás, na regiao de Recife as zonas de abastecimento 
sempre se localizaram distantes do centro (Cf. Gilberto Freyre, 1937). Mesmo no 
sul do Brasil muitas·vezes tiveram de ser tomadas medidas oficiais para combater 
a fome, comprando-se farinha de mandioca para mandá-la, a preco baixo, aspo
pulacoes ameacadas. Outras medidas foram tomadas para impedir este estado de 
coisas, como, por cxcmplo, a de plantar-se uma quantidadc de mandioca, fixada 
por lei, junto aos canaviais, prática conservada até boje, quando se faz - e comu
mente se faz - o plantío combinado. 
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que se tornou de at rai r capitais e homens em exodo para zonas mais 
promissoras. Exce~ao a regra, na costa paul ista, só a f aria o porto 
de Santos. verdadeira conquista da técnica e fruto da explora~ao 
monocultora do café, avancando pelo planalto, d o qual representa 
o escoadouro natural. Roubou este porto, desde meados do século 
passado, a im portancia de outros - como Ubatuba e Sao Sebastiao 
na Lona norte, escoadores do café do litoral paulista e do Vale do 
Paraíba, bem como de lguape, na zona sul - portos que atingiram 
posicao de destaque e que exerciam, até entao, o papel de verdadei
ras capitais regionais ou de "centros de dominancia", fato atestado 
nao apenas pelas ruinas que lhes ftcaram de urna época de esplen
dor. como pelo desenvolvirnento das comunicacoes que mantive
ram com as cidades de "serra acima" e que revelam a amplitude de 
sua zona de influencia. Decaindo, os núcleos de povoamento que 
eles centralizavam voltaram a fechar-se sobre si mesmos, entregan
do-se a urna economía quase sem trocas, com o decorrente estreita
mento de seu horizonte económico e cultural. 

* 
'* * 

A primeira impressao que se tem do litoral - com exce~ao de 
uns poucos pontos, em número mínimo com rela~ao a extensao da 
costa, como Recife, a Baixada Fluminense, Santos, etc - é de que a 
vida al i fo i simplificada em seus elementos culturais e, em compara
c;ao com o passado, reduzida a ponto pequeno. T alvez seja este o 
aspecto que mais cause a impressao de decadencia. É como se se vi
vesse do que sobrou de outrora, tendendo-se, em geral, antes a em
pobrecer esses restos que a !hes acrescentar novos elementos. Pou
cas sao as excec;oes ao fato, como veremos. 

Aqueles produtos locais que um dia constituíram generos de 
urna economía de subsistencia, sem grande sign ificacao económica, 
passaram a representar os únicos generas da exploracao local. No 
tocante a pesca, por exemplo, a única que realmente contava do sec. 
XVII ao XI~ , e~a a da baleia, muito generali zada da Bahía 5 para o 
sul. tendo at1ng1do grande desen volvimento em Sa nt a Catarina. e 

5 A pc:-.1.:a da ha lcia ini1.:i ou-se na Bahía ern 1603 e cont inuou por quase tres séculos. 
Na 1.:osta d: Sao Paulo. principalmente na llha de S. Sehasti ao. esta pes1.:a se con
!'lcrvaria ate a segunda metade do século passado. 
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(> cujo produto, tirada· a parte para o uso local, era enviado para o 
Rio de Janeiro. Embora decadente em meados do século passado, 
ainda se encontrariam vestigios dela até o fim do século.Os lugares 
em que nao ~xistiam os "reais contratos" ou as .. armacoes", estabe
lecimentos destinados a extracao do azeite do cetáceo. considera
vam nao possuírem pesca alguma ou informavam. nos mapas de 
producao. que a pesca era .. insignificante, só para o gasto ... nao 
dispondo de estabdecimentos para isso. Causa-nos certa estranheza 

· verifica r, nos aludidos mapas, a inexistencia de pescadores: contu
do a declaracao simplesmente significa que se dava pouca impor
tancia a atividade e ªº seu produto, urna vez que nao se prendiam 
aos .. grandes generos" de exportacao. No entanto, seria nessa épo
ca que se sedin1entaria toda urna tradicao relativa a pequena pesca 
costeira, tradicao que se perpetuaria até nossos dias conservadíssi
ma em seus ingredientes portugueses e indígenas. 

. o mesmo aconteceu com a farinha de mandioca, de producao 
para a subsistencia, mero substituto do pao europeu e por isso mes
mo chamada de .. pao dos trópicos" ou .. pao dos pobres" e hojea 
produ~ao quase ··obrigatória" de nosso litoral, podendo-se afir
mar. sem exagero. que, de norte a sul, onde há homem há mandio
ca. Ou entao com a aguardente, ··simples subproduto do aristocrá
tico acúcar, muito mais democrática que ele" e que, nos pequenos 
engenhos que se conservaram da época colonial h . constitui hoje a 
única producao, tendo relegado por completo a do acúcar, que an
tes era a essencial. Na costa paulista, de fato, restam alguns peque
nos engenhos de " roda dágua" ou ··engenhos reais" . como eram 
chamados em oposicao as .. almanjarras" movimentadas a bestas. E 
tal como em plena colonia, ainda hoje se observa o sistema de da
ren1 os n1oradores da vizinhanca a sua cana para ser "moída a ter
<;a" no cngenho . sendo-lhes devolvidos dois tercos do produto re
sultante. dos quais, aliás, o próprio dono do engenho é o compra
dor. · 

6 ~: interessante notar que os dois produtos - a far inha de mand.ioc.:a e a aguarden te 
- reprc:se ntara m gt! ne ros de escambo: fo ram produtos empregados na aq uisi,ao 
de csc.:ravos da Africa . (Cf. LuiL Ama ral. 1940. 11 . p . 9-10 e Caio Prado Jún io r. 
1945. p . 151 ). Afo ra a producao de aguardente nos engenhos de a1;úcar. havia as 
pc4 uc:nas mocn das ou molinetes, devotadas excl usiva mente a esse fim . Os enge
nhos da c.:osta pa ul ista. em born de inicio se tivessem dedicádo ao ª'úcar. a ntes de 
meado' do s~c.:u lo pas!aiado já o teria m abandonado quase completamente. inca
pa1c~ de compc:t ir c.:0111 o "iordeste. 

7 !'11 ~ 11rdc,tc. c-;pcc.:ia lmc:nte em Recife . 4 ue sempre oc.: upou posi1;ao de dcst:H¡uc 
na pr1llh11.;:io ;1.,;u~arcira. 1>s pc:1.juenos c:ngc:nhos a que nos refcrimo.¡ 'e:: c.:hamam 
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' Associadas a produ~~o ~ aguardent~, chegaran:i até os nossos 
d ias as canoas de voga. tao célebres do Rto de Ja ne1ro para o sul. 
quanto as j angadas o u as barca\as no Nordeste, também .ass.ociad~s 
a produ~ao dos engenhos. Canoas que chegaram a at1ng1r a tao 
gra ndes p ro porcoes, principalmente nas costas de Sa nta Catarina e 
Sao Paulo. que neste último Estado podiam transportar até 14 pi
pas, num to tal de 480 litros. Feítas de um só tronco escavado pa
cientemente a machado, enxó e mesmo a f ogo - heranca indígena 
que é, e a fo rma mais generalizada de embarca~ao no Brasil - sao 
ta mbém conhecidas por ••canoas bordadas" , diferindo das comuns 
po r serem do tadas, de popa a proa, de um bordo sobressalente que 
lhes aumenta a capacidade, pela forma de seus remos e pelo fato de 
estes se encaixarem em cavidades. especiais, existentes nos bordos 
para este fim . Mas um día as canoas de .. voga desapareceram: por 
vo lta de 1920, barcos de cabotagem comecaram a lhes roubar a pri
mazia nos tra nsportes de carga, e para pescaría el as nao se presta
vam. Sobro u urna ou outra, como sobraram uns poucos de seus tri
pula ntes, q ue nos conta m a·s aventuras dos "tempos das canoas de 
voga '', erguendo para o a r os bra~os tostados e magros: " 'Quanta 
carga ajudaram estes bra~os a carregar!" Tal como reiam os docu
mentos histó ricos, na época em que a sua lavoura " nao podia pere
cer", isto é, depois de realizado o plantio éle sua pequena roca. 
aventuravam-se ao mar, "acreditando tirar ~estes poucos días mais 
proveito que em muitos meses de trabalho na terra." Homens que 
saíam , por exemplo, de Sao Sebastiao, da ilha do mesmo nome, ou 
de U batuba, a fim de irem, a remos e a pano, a té Para ti (Est~do do 
Río), lugar que se celebrizou pela produ~ao de aguardente R, para 
de lá fazerem o carregamento até o porto de Santos. Viagem penosa 
em condi~oes de mau tempo, quando, nao raro, ficavam no mar a 
carga e mesmo a canoa e a tripula~ao, nunca mais se ouvindo falar 
no destino que levaram. Mas os velhos representantes da ··época 
das canoas de voga" relembram com saudade: ··eons tempos aque
les ! C om os 151000 (!)que se ganhavam para remar e com as "qui-

bangües. Estes quase nao existem mais; foram substituidos pelas usinas eletrifica
das, o protó tipo da usina moderna. Hoje, o que aí se c hama de " engenho" é a 
plantaciio de cana; o "engenho" se chama usina. 

8 T ao célebre se tornou Parati na produciio de aguardente (e nunca se preocupou 
com o acúcar) que Parati veio a ser, no sul do Brasil, sinóni mo de aguardente . 

Note-se que a producao do acúcar sempre foi canalizada para o porto do 
Rio de Janeiro; a da aguardente, para o porto de Sa ntos. 
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tandas" que se ·1evavam para vender, por conta da gente (isto é, 
ovos, peixe seco ou salgado, laranjas etc), ~razia-se para casa um 
sortimento completo: urna lata de querosene, um saco de.sal para o 
peixe, anzol p'ra pescar, pano para vestido ... E ainda se guardava. 
Mas a família era unida e ninguém saía para Santos, como fazem 
hoje." 

As viagens para transportar aguardente, portanto, representa
vam oportunidade de se ganhar um excedente que complementasse 
a producao doméstica em comunidades relativamente auto-
suficientes. · 

Do tipo de vida fechada que se desenvolveu no litoral, com 
poucos .contactos com o mundo de fora, ou recebendo dele um 
mínimo de influencias e de produtos, por nao se dispor de meio 
aquisitivo, resultou um aproveitamento intensivo, quase exclusivo e 
mesmo abusivo~ dos recursos do meio, criando-se, por assim dizer, 
urna intimidade muito pronunciada entre o homem e seu habitat. 
Conhece o homem muito bem as propriedades das plantas ao seu 
redor - para remédios, para construcoes, para canoas, para janga-

• 
das - bem como os fenómenos naturais presos a terra e ao mar e 
que os norteia no sistema de vida anfibia que leva, dividindo suas 
atividades entre a pesca e agricultura de pequeno vulto, com poucos 
excedentes para troca ou para venda: os ventos, os "movimentos" 
das águas, os hábitos dos peixes, seu periodismo, a época e a lua 
adequadas para por abaixo urna árvore ou !anear a terra urna se
mente ou u'a muda ou colher o que plantou. 

A associacao do peixe com a farinha de mandioca na dieta é 
dos aspectos mais gerais da cultura litoranea. Farinha que provém 
da raíz da Manihot utilissilna (mandioca brava ou rama), da qual 
extraem o ácido cianídrico, que lhe dá grande teor tóxico, levando a 
massa para a prensa, depois de ralada, dentro de um tipiti, cesto de 
tecido Jlexível, feito de tinibopeva. heranc;a dos indios, que o empre
gavam para igual firn. De outro lado, o peixe, em cuja captura, se 
hem que predon1ine1n elementos da cultura portuguesa, figuram 

9 O litoral nao rodia escapar a regra . tao comum no Brasil . de urna ocupa~ao des
trutiva do solo. rrincipalmente sendo a área de primeiro povoamento. Até a um 
lcigo nao escapa. pela simples inspec;ao da paisagem. o desílorestamento de suas 
tcrras. iniciado desde;: o comec;o da colo,,izac;ao. Mesmo nas áreas abandonadas. · 
on de.: o homc.:111 c.:cdeu novamente o dornínio a natureza. verifica-se que se trata de 
llorcsta scc.:undária. 
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também sobrevivencias 'de processos indígenas, no aparelhamento e 
nas embarcacoes. Contam-se entre elas o uso de ervas entorpecen
tes lancadas a água, como o célebre timbó ou 1in1bó putiana. como o 
chamavam os índios, que atordoa o peixe, que fica a boiar pela su
perficie, sendo apanhado com facilidade. Também dos índios ad
vieram as tapagens, tao em voga no Amazonas, que consistem em 
barragens de varas fincadas no chao a boca dos rios ou nos estuá
rios para impedir a saida do peixe. Processo velhíssimo. a que já se 
refería. Gabriel Soares de Souza em 1587 ( 1938. p. 378): "'Quandv 
este gentío quer tomar muito peixe nos rios ou nos esteiros d'água 
salgada, os atravessam com urna tapagem de varas, e batem o peixe 
de cima para baixo; onde lhes lancam muita soma de urnas certas 
ervas pisadas, a que chamam timbó, como que se embebeda o peixe 
de maneira que vem acima d'água como morto; onde tomam as 
maos muita soma deles." A técnica das tapagens, tao condenada 
pela legislac;ao da pesca como o uso do timbó, chegaria até nossos 
dias, apresentando-se dela urna variante, de feitura mais complica
da, -os chamados "currais de peixe", espécie de armadilha também 
constituida de varas fincadas, formando compartimentos, muito 
comuns erñ nossa costa. Os indios usavam .ainda redes de 1icun1 
para emalhar o peixe, e o modo de cercá-lo, baten do-se depois n 'á
gua para assustá-lo para que assim ele se aprisionasse nas malhas 
da rede, é muito generalizado em todo o Brasil. O princípio de 
amalhar o peixe, empregado principalmente nas redes destinadas 
aos que, como a tainha, dispoem do salto como defesa. de sorte que 
dificilmente sao captadas por redes de envolver. é tao divulgado 
pelo mundo que nao vamos atribuir a influencia indígena esta práti
ca adotada no Brasil, urna vez que as redes portuguesas também o 
poem em uso; também creio ser muito comum o hábito de bater 
n'úgua para assustar a tainha, característica de um tipo especial de 
pesca ria que se chama de ••pesca de abalo" da Bahía e de "pesca de 
tróia" em S. Paulo. Nao deixa de ser interessante, porém. ressaltar 
4ue os indios já utilizavam estas duas técnicas importantes na cap
tura do peixe. Da influencia indígena se conservaría ainda. sobretu
do na An1aLónia, o processo de conserva\:aO do peixe ou o n1oquén1. 
única forn1a ao seu alcance para manter o peixe em bom estado. 
un1a veL 4 ue nilo dispunham do sal, e que consiste em submete-lo a 
tratan1ento pelo f ogo 1

'' • Ademais, de heran\:a indígena poderíamos 

10 Hans Stadt:n ( l!N2. t. S..J. Parte;: 1. p. 339) diL a rc:spc:tto do m~ut-m " Co ... tum..im 
susrc:ndc;:~ por c.:erto tc:mpo acima do fugo ludo 4uanto lhc;:~ ~(í\C: de: ..iltrnenta-.:au . 
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apontar a comuníssima canoa de um só tronco escavado, a que já 
nos referimos, embarcacao que nao falta em ponto algum de nossa 
costa, mesmo quando o predominio caiba a outros tipos de embar
cacao. Algumas destas, como, por . exemplo, a jangada, embora 
urna das formas mais primitivas de enfrentar as águas, foram tam
bém empregadas pelos nossos indios, conforme descricao de Jean 
de Léry, que as viu em 1556 na Baía de Guanabara em tamanho pe
queno e sem velas, movidas apenas a remos e nas quais os indios 
pescavam sen.do chamadas por eles de piperis 11 

• Dos indios ainda 
proveio a poita. que os portugueses levariam para Portugal, emba
racando, conforme pude verificar em revistas de filología portugue-

carne ou peixe, e deixam assim curar ao fumo e secar; quando o querem comer 
vao cozinhar. A carne assim preparada chamam moquém." José Veríssimo 
( 1895. p. 11 ); falando deste costume, ainda em prática na Amazonia, diz que 
"quando há muito peixe, moqueiam fazendo buraco no chao, empilhando-os. 
cobrem-nos novamente e acendem urna grande fogueira sobr~ eles". 

11 Se quiséssemos, simplificando muito a questao, ignorar por um momento a gran
de variedade de embarcacoes da costa brasileira e caracterizá-la em traeos muitís
simo rápidos, talvez pudéssemos tomar em consideracao as jangandas e as ca
noas, aquetas para caracterizar as costas do Nordeste; estas, o norte e o sul do 
país. A jangada, embarcacao típica de Nordeste brasilei.ro, é limitada no seu em
prego ao t~ho que vai do norte da Baia de Todos os Santos (Estado da Bahia) 
até q Ceará. Tal vez por falta da madeira conveniente (a Apeíba tibourbou ou sim
plesmente apeíba, como é chamada a árvore alta e mole de que eta é feita. tao 
mole que se pode derrubá-la com dois golpes de machado), que é encontrada 
princip~lmente no Estado de Alagoas, falhou a tentativa de introduzir esta em
barcacao no Estado do Maranhao. Deve-se notar que mesmo no interior da Baía 
de Todos os Santos nao é usada, empregando-se, em seu lugar, os saveiros. tao . 
conhecidos e típicos da Bahía e emP.regados tanto nos transportes como na pes
caria. A paisagem típica da jangada sao as costas abertas e amplas; parece que 
nao se presta as costas reentrantes. Constam as jangadas de cinco ou seis paus ro
licos, de cerca de 5,5m de comprimento, chanfrados a vante e a ré, chamados 
.. paus de jangada", presos uns aos outros por cavilhas de madeira. As do Ceará 
sao as mais aprimoradas e refon;adas, sendo que, segundo um especialista do as
sunto (Antonio Alves Camara, i 937 p. 41 ), que escreveu ímpo"rtante trabalho 
sobre as nossas embarcacoes, isto seria urna resultante das condicocs particular
mente rigorosas da costa cearense, muito batida pelos ventos e pelo mar.Nota-se 
bastante diferenca entre a jangada baiana e as dos outros estados. As jangadas 
sao empregadas tanto em transporte, como nas pescarias. Dotadas de urna ou 
duas velas, tendo por leme urna pá que nada mais é que um remo de cabo longo e 
que passa por entre urna ~bertura central dos paus, aventura-se a pescarias em 
alto mar, nao raro permanecendo na pesca mais de um día, realizando o que se 
chama .. a pescaria de dormida". Quando se vai a pescaria de rede, leva-se no in
terior da jangada umajangada pequena, a que chamam bote e que auxilia a fazer 
~cerco. Em geral, porém, é usada para pescaría de linha, embarcando 4 homens: 
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sas, os estudiosos na procura da origem da palavra. A poita, que 
nada mais e que urna ancora primitiva, ainda fruto do aproveita
mento dos recursos do meio, como quase tudo o que se refere a nos
sa pequena pesca 12 é, de norte a sul, empregada tanto para anco
rar canoas como redes. Consiste simplesmente numa grande pe
dra, amarrada com um cabo, cipó ou pedaco de rede velha passado 
a.o seu redor'. Dela provém urna série de expressoes muito comuns 
no Brasil, como: .. pescar de poita", isto é, pescar de dentro da ca
noa; ··canoa poitada" ou .. rede poitada", isto é, fundeadas; estar 
"poitado na cama", isto é, preso ao leito, sem poder mover-se, cor
ruptela que é do- termo tupi que significa "parar", "ficar" ou "estar 
firme". . 

Do africano é que realmente nao se conhecem influencias na 
pesca. No Brasil, aliás, considera-se que o negro é avesso as fainas 

enquan.~o dois dormem, dois pescam. Quadto típico das áreas de jangadas é ver
se, pelas praias, desarmados os paus de jangada. t:. que a apeiba se encharc~ d'á
gua com muita facilidade, de sode que se costuma desarmar a jangada para pó-la 
a secar ao ·sol. Oevido a isso, urna jangada raramente dura mais de um ano, 
quando em uso constante. 

Na Amazonia encontramo-nos em pleno dominio da canoa, das mais varia
das formas e tamanhos; sao enormes as empregadas ·no transporte de gado da 
ilha de M arajó. Devido a influencia indígena nessa área, as designa~oes dos vá
rios tipos sao todas tiradas da língua-geral. As canoas mais célebres, porém, sao 
as uhás, fe itas de casca, ou de um tronco escavado, e usadas pelos indios habitan
tes das margens do Amazonas e de seus afluentes. Nos estados do sul, do Rio de 
Janeiro par!i baixo, também predominam as canoas. 

12 C om excecao de uns poucos instrumentos empregados na fatura rústica duma 
embarca<;ao - como o machado, a plaina, a enxó - quase tudo que se relaciona 
com a pesca provém do meio imediato. Na Amazonia, na pesca do peixe-boi, 
muito violento, que estraga as redes, empregam o tucum ou as tapagens. Em cer
tos pontos d.a costa, nao raro se colhe o algodao, que é fiado para a confeccao 
das redes. Mais comumente, porém, a linha é comprada. Também o é o pano das 
velas. No mais, tudo é local: as poitas sao feitas de pedra; os cabos, de embira, ci
pó. etc.: as redes sAo submetidas a um banho de resistencia periódico, de casca de 
aroeira vermelha, mangue, etc; as velas s.ao esfregadas com "limo de pau", ope
ra<;iio a que se chama "limar as velas" para dar-lhes maior resistencia e torná-las 
impermeáveis ao vento; as bóias sao feitas de caba<;as e os flutuadores das redes 
de corti<;a ou madeira leve; a guisa de chumbo se usam". nas redes destinadas a 
tainha. pequenos sacos de lona, cheios de areia-grossa. ou entao. em out ras redes, 
pcqucnos discos de barro cozido;.a caba<;a cortada ao meio serve de cuia para va
zar a água depositada no bojo da embarca<;iio, etc. No Rio Tocantins, segundo o 
padre A ntúnio Vieira. mesmo as velas eram feítas pelos índios. de esteiras de ju-
11a1i: scndo fúccis de enrolar. e cnfun~ndo-se ao vento quanto as de algodao ou 
ma1s ainda. 
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do 111a r: ti..:r-sc-i~1 con vertido no trabalhador do " verde n1ar dos ca
na viais" .. dci\ando a out ros elem.entos étnicos os trabalhos do ou

. tro rnar. do mar verdadciro . Gílberto Freyre ( 1937. p. 54-55) desdiz 
n fato. afirtnando 4ue desde os tempos coloniais o branco teria en
contrado no negro fo rte concorrente nas fainas 1narítin1as. Contu-

~ . 
do. influencias culturais que se possam apontar, neste terreno, 
corno devidas ao negro. nao as conheco. Deixou-as em outros, co
mo. por exe mplo, na alirnentacao das populacoes litoraneas, espe-
1.:ialn1cnte no Nordeste do Brasil, dosando a sua dieta com óleos do 
gosto da cozínha africana e especialmente com coco (Cocos nuci
fer J. que se espalhou pelo nosso litoral, aclimatando-se particular
n1ente nas praías nordestinas. Seu fruto entra em tal profusao na 
cozinha do nordeste brasileiro que, segundo alguns estudiosos, o 
coco deve ser considerado corno ingrediente mais típico da cozinha 
baiana que o próprio azeite de dendé ou a pimenta. 

Mas vol ternos a pesca. U ma grande variedade local é condicio
nada nao apenas pelo predomínio de certas influencias culturais es
pecíficas e pela disponibilidade de capital, como também pelas con
veniencias funcionais que tornam certos aparelhamentos mais ade
quados a determinados tipos de costa, além da matéria-prima dis
ponível para sua confeccao ou do peixe mais comum ou preferido 
na área 1.i • 

A primeira vista, portanto, pode parecer impossível urna apre
sentacao sumária e ao mesmo tempo fiel desta variedade. Contudo, 
se procurarmos destacar, do meio da multiplicidade de formas, os 
princípios básicos que presidem a confec~ao e .etriprego dos apare
lhos de pesca, a presentando urna espécie de classifica~ao tipológica, 
veremos que urna grande uniformidade se destaca, constituindo 
como que o desenho básico ou o modelo padrao de cada tipo. Po
demos, grosso 1nodo, considerar os aparelhos de pesca segundo a se
gui nte divisao: 1) os destinados afer;ar o peixe (arpao, fisga, anzol, 

13 Há P!!Scarias em que as várias zonas da costa se especializam: a da gurijuba no 
Pará; a do xaréu e peixe-agulha, na Bahia; a da manjuba, nas costas de S. Paulo; a 
de enxcn·a, em Santa Catarina, etc. Tais preferencias condicionam grandemente o 
aparelhamento da pesca: há peixes que nadam a superficie, captados com redes 
de pouca prof undidade; outros, que nadam a meia-água; outros, enfim, que se 
enfurnam nos pareéis ou viveiros, sendo, por isso, denominados "peixes de pe
dra' ' . A pesca desses últimos só sao adequadas as "linhas de fundo'', cordas resis
tentes, na extremidade das quais se prendero os anzóis. Para urna análise da pesca 
do litoral paulista, veja-se Carlos Borges Schmidt (1948). 
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espinhel); 2) rede, divididas em duas categorías essenciais: as de 
emalhar e as de envolver;· 3) armadi/has, fixas ou tlutuantes. Todos 
estes tipos se encontram no percurso de toda a .costa brasileira, com 
predominancias variáveis embora. · 

O arpao, arma usada para a pesca de baleia, hoje desaparecida, 
emprega-se na pesca do rio na Amazonia, destinando-se especial
mente a captura do peixe-boi e do pirarucu. "Se bem que possam 
ser apanhados com redes e anzóis, o mais comum é arpoá-los por 
serem peixes valentes e furiosos. Lancando o arpao de dentro de 
urna canoa pequena e arpoado o peixe, atiram-lhe a "arpoeira", 
corda feíta de entrecasca de castanheiro novo, e deixam qoe a canoa . 
vá sendo arrastada até que o peixe pereca. Nao existe rede de algo
dao que resista a f orca do peixe, de sorte que, quando se faz pesca
ria de rede, usa-se rede de entrecasca de imbira preta, com malhas 
de um palmo de largura. Se entram numa tapagem, esta precisa ser 
muito forte, para nao. desabar a fo~a dos repeloes." (José Véríssi
mo~ 1895). Se bem que estes aspectos nao se prendam ao nosso ás
sunto, porque se referem a pesca de rio, é interessante notá-los, por
quanto o processo de arpoar se repete em outros pontos do Brasil, 

: ligado a pesca marítima. Nas costas de S. Paulo, por ·exemplo, us·a
. se afisga, tridente munido de um cabo de 2,5 a 3m de comprimento 
· e adotada por uns raros afeicoados, quase que a guisa de esparte, 
principalmente ao anunciar-se a estacao da tainha (mugil). Saem,a 
noite em suas canoas, munidas de urna lanterna (fach.o) - razao pela 

. qual esta forma de pescaría é conhecida como ."de facheio", dizen-
do o pescador que vai "fachear" - e, com os pés firmados no's bor

. dos da canoa, lan~am a fisga e espetam o peixe. Este processd, ~lém 
: de lembrar a arpoacao de baleias, lembra também o sistema indÍge
. na de flechar o peixe de dentro das canoas. 

. O uso do anzol é tao comum e geral que dispensa considera
coes especiais. 

Quanto ao espinhe/, forma de pescaría que se encontra desde o 
Amazonas até o extremo sul do Brasil e que, de origem portuguesa, 
se conservou perfeitamente identico ao modelo original, inclusive 
na designacao de suas partes, nada mais é que um aparelho feíto de 
cordas fortes, em forma de H, sendo que da baste horizontal do 
.centro pende urna porcao de anzóis, que variam em tamanho e nú
mero segundo a naturez~ do peixe a que se destinam. O espinhel é 
mantido fundeado por meio de bóias na parte superior das duas 
bastes verticais e de poitas na inferior. Vai-se lancando o aparelho 
n'água, anzol i><?r anzol, de dentro ~e u_ma canoa. Deixa-se, entao, 
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o aparelho poi ta do e de vez em quando vai-se .. visitá-lo .. e f azer a 
" despesca ... isto é. a coleta do peixe. Dois homens bastam para o 
manejo: enquanto um rema, o outro deita ou recolhe o aparelho . 

No tocante as redes, dentre as de envolver as mais comuns e ge
rais sao os .. arrastoes de praia" e as "redes de arrasto". de dimen
soes variáveis e que se distinguem por urna série de pormenores de 
confeccao, mas que, de modo geral, se identificam . A pa rte central 
da rede, chi,imada cópio, tem maior altura e nela o ta manho das ma
lhas é menor. Esta parte termina, de ambos os lados, p o r redes de 
malhas mais largas, que vao afinando em direc;ao as extremidades. 
de sorte que, se na parte central a altura é de l 2 metros. digamos, 
nas extremidade$ se reduz a quatro. Chamam estas partes de 1nan
gas da rede. Fina lmente, as mangas terminam em cabos. cordas 
grossas por meio das quais a rede é puxada·a praia. Acompanhando 
a rede toda, da manga através do cópio .até a outra manga, existe a 
.. tralha da cortic;a" (flutuadores) num dos bordos e a .. tralha do 
chumbo" no outro. Faz-se o cerco ao largo, deixando-se os cabos 
de urna das extremidades na praia, enquanto urna canoa . !aneando 
a rede em círculo ao redor do cardume, volta a praia . . trazendo a 
outra extremidade e os respectivos cabos. O peixe, na puxada, vai
se depositando no cópio da rede, que, · por isso mesmo, é a parte 
mais sólida e de malhas mais miúdas, sendo muitas vezes chamado 
de .. ensacador". Registram-se casos em que, trazida a rede a praia, 
atrelam-se bois aos cabos, para ajudar a puxada. Mas isto é raro, 
mesmo porque o gado escasseia no litoral, sendo q.uase que inexis
tente, a nao ser num ou noutro ponto em que existe em pequena 
quantidade como auxiliar dos servic;os de engenho. 

Contudo, por certas condic;oes da costa, como também por ca
racterísticas de certos peixes, r:iem sempre é possível o emprego dos 
.. arrastoes de praia", tornando-se, entao, mais comum o uso das 
"'redes de emalhar" nas quais o peixe; cercado distante da praia, 
Ílea preso ou enf oreado nas malhas. Estas redes sao de origem por
tuguesa, como se pode verificar confrontando-as com as que até 
hoje se usam em Portugal e também pela identidade de nomenclatu
ra. Pa rticularmente interessante é a conhecida e designada em todo 
o Brasil por tresmalho. Digno de nota é o fato de que aquí esta rede 
se simplificou em relac;ao ao antigo modelo portugués. Conservou 
aproximadamente a mesma forma de manejo em Portugal e tam
bém a sua característica de "rede de emalhar", destinando-se, aquí co
mo lá, especialmente a pesca da tainha. Porém, a rede portuguesa é, 
na realidade, composta de tres paredes de rede justapostas (donde 
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o seu nome): duas de malhas largas, colocadas nas partes exteriores, 
e urna de malhas finas, colocada de permeio. Houve época em que 
no Brasil também se confeccionava assim esta rede; recordam-se 
dela a lguns pescadores da costa paulista, onde a rede era conhecida 
como .. rede de portugués" ou "feiticeira", porque, como me infor
ma.ram, .. o peixe que batía nela nao escapava". O que se conhece 
hoje como tresmalho é urna rede de forma retangular e de compri
mento aproximado de 90 metros, composta de urna única parede de 
malhas uniformes, de tamanho que permita prender o peixe pela ca
beca e que, portanto, é <litado pelo porte do peixe a que se desti
na 1 ~ . É empregado de trés maneiras diferentes: 1) Deixando-se a re
de em posicao transversal a correnteza. Ela se transforma, entao, 
em .. rede de espera", como se diz no litoral', sendo visitada em in
terva los regulares de algumas horas para a .. despesca" . As visitas se 
amiúdam quando dá muito peixe;. 2) Na pescaría conhecida nas cos
tas pa ulistanas como "pesca de caceio" . Neste caso, a rede é lanc;a
da n'água da maneira acima descrita, com a diferen~a. porém, de 
que o pescador, de dentro de urna canoa, mantém seguro na mao 
um cabo que se prende a tralha da corti~a . de 'sorte que a rede vai 
acompa nhando o movimento da canoa que se desloca . Pelo movi
mento do peíxe ao bater no tresmalho, o pescador pode calcular o 
vulto de sua pescaría e mudar de rumo em busca dos cardumes; 3) 
Finalmente, ainda se usa o tresmalho para fazer o .. cerco" em pleno 
ma r. Neste caso, emprega-se, como se díz, .. um terno de tresma
lhos" e duas canoas, descrevendo-se um círculo completo ao redor 
do cardurne. (C f. Gioconda Mussolini, 1945). 

Detenharnos, porém, um po~co mais nesta rede ·pelo fato de 
cla estar, principalmente no último caso, essencia lmente ligada a 
tainha, peixe cuja pescaría, alé1n de constituir denominador comum 
na cultura litoranea, tetn atrás de si toda urna série de práticas tra-

14 No p rim iti vo tn.:srnal ho port ug ues. o peixe pod ia ser meno r 4ue a mal ha gra nde 
d u pured e externa e consegu ir vará- la . Po rém. ou ficava ema lhado na do cent ro 
lHI cnt;io. leva ndo-a na cahe<;a. penetrava pela malha la rga da terceira parede de 
n:dcs. fo rm ando. <.k sta fo rma. u ma espécie de saco. den tro do 4 ua l licava encer
rado . 

No tre~ma lhll hrasileiro. o fa1.edo r de rede já con hece o ta ma nho padrao a 
'e r cmpregado conw hill>la das rnal has: bastando 4 ue se d iga ll pei'c a 4uc se 
1.h:, tin a . Por cxemplo. o ca\,'.ol'iro. n :de 4ue se usa pa ra a pesca do ca~;io e d a pri-
111ci ra fo r111a acima e nuncia da. tern ma lhas de um pa lmo . 



'! dicio~ais que ilustram o tipo de organiza¡;ao da pesca caracteristi
can1ente local 15 

• 

No caso de se e1npregarem tres1nalhos para o cerco da ~ain~a. 
procede-se da seguinte forma: partern duas canoas em d1re<;oes 
opostas, cada urna com tres tripulantes, munida de sua rede e de
pois de se ter transpassado e a1narrado, urna na outra. a extremida
de dos respectivos tremalhos. Vao-se af astando, lan\:ando re~e, e 
procurando cercar o cardume. Descrevendo cada unut un~ sem1c1r
culo, tornan1 a encontrar-se e a transpassar a outra extrem1dade das 
redes, amarrando-as. Está f onnado o cerco. A risca con10 é. a tai
nha tenta saltar para forado obstáculo, principalmente porque. pa
ra excitá-la, se bate com os remos nos bordos da canoa e mesmo 
dentro d'água. Mas difícil é escapar: co111plementando o trabalho 
dos ternos de tresrnalhos, dispóe1n-se nas proximidades as chan1a
das "canoas de apara", dotadas de urna espécie de entreparo de re
de. ic.;ado perpendicularmente em um de seus bordos con1 o auxílio 
de varas n1óveis, fonnando l;Jllla parede .contra a qual o peixe. no 
salto~ vai bater, caindo dentro do bojo da canoa. Terminado o cer
co. desata1n-se as redes e cada canoa volta pelo n1esmo lugar por 
onde veio, recolhendo a rede e o peixe "en1alhado ... Na Bahia. en1-
prt:gan1-se várias canoas e ternos de tresmalhos. n1as o prindpio é o 
nH!sn10: sae1n duas canoas em direc;oes opostas e, ao tern1inaren1 o 
lanc.;arnento ·da respectiva rede. emendam-nas com as de duas ou
tras can-oas e assin1 sucessivarnente, até realiLarern urn grande cer
co. 

Convé1n frisar. poré1n, que as grandes pescarías cn1 lugares de 
praia e abundancia de peixe se realiLarn. no sul do Brasil. espccial
rncnte en1 Sao Paulo e Santa Catarina. com as chamadas "redes de 
costa .. que chega1n a ter enorrnes extensóes (300 a 600m). destinan
do-se ú tainha. Sao h.tri1.;adas ao redor do cardurne e tra1.1das para a 
praia. cn1hora nao disponha111 de <.:abos e scjarn pu.x.adas pda pró
pria tralha. Corno prccau1.;ao contra a fuga do pcixc. l: cornum o 

l '- Ltlan1l1S cm pesca hii:al cm upusi..;:lo Ci pesl.'a Je mail>r \ ulto. real11aJ~1 pvr lllClll 
de harco~ a 111otor. JisponJo Je apardhamentu JispenJio~ll e ª''alari.1111.h1 ti' 
trahalhadl>rt:S. Lssa ultima lclll·Sc ClHlSlituíJo i;:m atru..;iill para o~ moraJurc, 11 · 
lllr:1nclh dt: S:io Paulo. linde Se tern JesenvohiJo muito. no ... ultll11lh .tlll>'. llll 
purtl> de Sanlll'i Cumo i:on:-,cqüc!nl.'ia niio só ~e tern 'i:rifil.'ado grande llll>htl1J.1Jc 
e'pa1.:1al na pl>pula..;:il> praiana. cl>llll> tambc!m ~e '~11 \ crifil.'anJ1> prl1grc"1\ .i Jc
l.'ad~1h:1a Ja pe~l.'a lui:al. 
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en1prego das chamadas "redes de forro .. , o u tras tantas redes de cos
ta Jan<.;adas por fora da prin1eira que empreendeu o cerco. Formam
se. assirn, na água, junto a praia semicírculos concentricos (dois ou 
tres), ou seja, u1n cerco duplo ou triplo. 

O espetáculo do cerco da tainha é dos mais impressionantes. 
Os iniciados na pesca conhecem de Jonge q uando o cardume se 
aproxima pela opacidade que forma n'água e pelo ligeiro marulhar. 
que ao leigo escapan1. De vez em quando. urna ou outra salta como 
dorso ,prateado reverberando ao sol: pela simples dire<;ao do salto. 
sempre para a frente ou para rumos diferentes, sabem se ela está des
garrada ou e1n n1anta. En1 geral. nas praias em que a tainha é abun
dante. há o espia, velho pescador que conhece muito bem nao só os 
húbitos dos peixes. como os "rnovimentos" do mar em sua praia. 
Do alto de u111a pedra ou 1nesmo em pequena choc;a coberta de pa
lha, sobre palafitas, especialrnente destinada a isl\o, passa o dia to
do. durante a época da tainha, a vigiar o mar . . Avistada a manta. 
toca un1 búzio: é a hu::ina da rede. Abandonam todos o que estao fa
Lendo - nao raro, hornens e mulheres se encontram nos servicos da 
roca - e corre1n para a praia. atendendo ao chamado. Canoas e re
des jú estao prontas para serern roladas ao mar. Seguem as canoas 
que vao fazer o cerco e. no seu encalco, as que vao "aparar". O es
pia continua na praia controlando os movimentos. Dele partirá a 
orden1 para o lancan1ento: un1 simples movímento de brac;os. 

O toque do búzío tem que se dar quando o peixe está a urna dis
túncia suficiente para que haja ternpo para tudo: puxada da canoa 
para o ni ar. en1barque. ernenda das redes ( quando se usam os tres
rnalhos). E tudo isso com un1 111ínírno de barulho 1

" e o n1áximo de 
rapide1.. rv-1as rnuitas ve¿es acontece que o cardume se assuste antes 
de cornplctado o cerco: é co1no se houvesse o "estouro da tainha ... 
E nulo. todas as precaw;oes s~lo esq uecidas e tu do se transforma 
n un1 t urhilhao. !\ única preocupa¡,;ao é aprisionar a n1anta toda. 
porque. co1no di¿en1 os pescadores. "cardume cortado nao erna
lha ··. ~ at) rarL), L) trahalht) l: inútil e lá prosscguc a tainha no seu 
n1ovi1nento. costa acirna 1

- . Mas se o resultado foi compensador e 

1 (1 :'\a:- redes destinada:-. :'1 tainha. na tralha Je l.'humbl>. cm lug:ir Je chumth> llU Je 
rlld1..·b:-. de h:trrli l.'111idll. usa111-sc -;a4u1nhl>S Je: luna l.'heio~ Je :1rc1a gr""ª· par:J 
C\ ttar ,, h:1rull1l1 no:. hordllS Ja i:atll>a. 

17 \ c-..1 :11,,·;·1 \1 d :1 tai11h.1 \ai Je abril a agl>~lll (ulll pl>Lll.'.l> rnai~ tarde 1111 1111rtc1. e tem 
-.cu 1..·li111 :!, lllh mc'c' de junh .. 1 e julhli . fratanJ .. 1-sc Jc um pc1\c Je pcr1l1J1,nh1 
c-..u..:111n :tl. -..ai pl.'!:1 l.'lhla. scmprc cm Jirc1.=:il> .1u rll>rte .• 1hanJun.111J" .1, Ligu:1:-. J<1 
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novos cardumes se anunciam, novos lancos sao feitos: alternam-se 
as redes, de sorte que urna daquelas que servíu de "forro" passa a 
fazer o cerco. 

Nao creio que exista no Brasil pesca mais generalizada e que 
provoque maior interesse que a da tainha. Pelo menos nao no con
junto, embora em cada ponto da costa se possa observar a preferen
cia por certas pescarias, como já salientamos. A pesca da taínha 
movimenta o litoral do Rio Grande do Sul ao Pará. Neste último 
Estado, este peixe che.gou a representar o papel de moeda corrente 
com a qua! se pagavam ordenados de funcionários públicos e solda
dos. De fato, no Grao-Pará, no século XVIII, cada soldado tinha 
direito a duas tainhas por día, o contador da tesouraria ou da alfan
dega, além dos 801000 anuais, recebia quarenta tainhas secas, cem 
das de salmoura e vinte balaios de muqueca de tainha. (Cf. Artur 
Orlando, 191 3. p.112; Josué de Castro, 1946. p.61 ) . . 

É possível que todo o interesse que a tainha motive se prenda a 
quantidade de peixe que se pode obter de um só lance, urna vez que 
nao se trata de peixe fino; nao raro, principalmente nas costas do 
sul do Brasil , com o uso de recfes de costa, tem-se conseguido matar, 
de urna só vez, nada menos de dez mil exemplares. Há praias que 
ainda se recordam de haver apanhado tanto peixe que, na impossi
bilidade de conservá-lo, por nao disporem de sal suficiente, retira
ram apenas as ovas e enterraram os peixes na areia. 

Toda urna tradiGao se prende, no litoral paulista, ~ pesca da 
tainha e poder-se-ia mesmo dizer que tudo nesta pesca é tradicao. 
Assim , na partilha do peixe: retirado "o ten;o" do resultado que 
cabe ao dono o u don os das redes 18

, dos restantes dois terGos, todos 
que auxiliaram na puxada (no caso das redes de costa) ou os seis tri
pulantes das ca noas (no caso do uso de tresmalhos) participam. 
Note-se que as canoas que foram .. aparar", entregam, para a parti
l ha, um terGo .do yue conseguiram. Para iniciar-se a divisao, trata-se 

sul d1> pab: onde passou parle de sua vida. E: quando se dá a desova e se observa 
1> fenómeno a 4ue os indios chamavam de piracema (grande qua ntidade de peixe, 
cnnw 4uerern uns. o u peixe aos saltos. seg undo outros). A isto se referem os pes
cadores. di1endo 4ue a tainha é .. peixe de corrida·· ou "peixe de corso ... saindo 
costa afora. para ··c1>rrer 1> corso ... 

IX Damos a4ui apenas 1> cs4ue ma da part ilha do peixe. porque existe urna séric de 
con' cn..;C>cs 4uc ditam out ros pormenores. Po r exemplo. se o dono da rede nao 
rll\\UI 1.::11111a. d1l \Crt,,:O 4ue reccheu dará a rnetade ó.10 dono da 1.:anoa: SC O dono 
d.1 rc1.k r .1rticipa da pesca. além do ter..;o rccchc l) quinhiio. ele. 
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. primeiro de separar o terco, operaGaO em que nao entra nenhum 
cálculo complicado, mas que é tarefa mecanica e eficiente: lancam
se dois peixes de um lado e um de outro até esgotar-se o estoque. 
Está separado o ten;o. Do monte maior sairá o uquinhao" dos que 
trabalharam, quinhao variável segundo o vulto da pescaria e o nú
mero de participantes 19

• Para isso, se nao há muito peixe, a t.arefa é 
fácil: dispoem-se os camaradas em círculo ao redor e a seus pés vai 
sendo )ancado, um por um, até perfazer a roda toda, um peixe, no
vamente um peixe a volta toda, até esgotar-se o monte. O espía re
cebe dois quinhoes: isto é, ao chegar a sua vez, em lugar de lhes lan
carem um peixe, lancam-lhe dois; os homens recebem um quinhao, 
as mulheres 20 e criancas, meio quinhao (isto é, para cada duas mu
lheres dá-se um peixe em· cada: volta ou, entao, para cada mulher 
urna vol ta se dá e outra nao}. Os que lanGaram a rede recebem tam-
bé'm um quin hao e tem, ademai-s, direito as "tainhas de atara". De 
fa to, quando há muito peixe, costuma-se dividi-lo em montes de 
cem para facilitar a partilha. De cada cem, lanGa-se para o lado 
urna tainha, em geral a mais bonita do lance. Pode, desta forma, 
avaliar-se o vulto da pescaría. A tainha separada chama-se .. tainha 
de atara". No Brasil, como em Portugal, costuma-se ofertá-la ao 
santo padroeiro do local 21

• Mas enquanto obrigaGao devota, a ofer
ta se resume em urna tainha no final de um lancamento completo de 
rede. Sobram, portanto, muitas, e estas cabem aos que lancaram a 
rede, as tainhas mais bonitas do conjunto. 

Pelos varais suspensos a frente das casas, por muito tempo se 
verao expostas ao sol, a secar, as tainhas salgadas que irao consti-

. . 
19 No caso da pesca com tresmalho, o quinhao é sempre o resultado da divisao do 

monte por 6, depois que se tirou o ter~o. porque_ sao apenas 6 os camaradas que 
participam. Também neste caso as canoas de "apara" dao, aos tresmalhos. um 
ten;o do que conseguiram. 

20 A pesca da tainha é urna das poucas de que a mulher participa . Acredita-se. em 
gera l. que a mulher dé má sorte na pesca . Com exce~ao da Amazonia, onde vai a 
famil ia toda em gra ndes canoas, verdadeiras casas flutuantes. para as pescarías 
de mar. em geral, em todo o Brasil, a pesca é a tividade estritamente mascu li na . 
Em matéria de mar. a tarefa das mulheres se reduz em apanhar ma riscos (mar'is
car) e colher algas marin has. Quando pescam. geralmente o fazem com ca nico 
(11ind:1iha. como se chama a vara nas costas paulistas). 

21 Note-se que a época da tainha coincide com as festas de junho - Santo Antonio. S. 
Joao, S. Pedro, os santos mais festejados do Brasil e geralmente padroeiros das 
praias hrasilciras. Mesmo 4uando nao~ sao. é comum que as festas dos pudroei
r11s se locali1.crn cm meados do ano. 
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tuir a reserva nos momentos de escassez. Desta reserva sairao ainda 
a lgumas sobras para a venda, com cu jo produto se fara o compras 
para complementar a próducao doméstica naquilo que nao se pode 
produLir: sal, acúcar, pano etc. 

!\ pesca representa, em geral, urna forma de organilacao de 
trabalho e prodw,;ao que transcende os limites meramente familia
res para se converter em atividade comuríitária. No tocante a roca. 
a f amília se basta; suplementa a atividade de seus membros com a 
colaboracao de um compadre ou amigo que, pela instituicao do 
"adjutório." ou .. troca día", cede um dia de trabalho. esperando a 
retribuicao no momento oportuno. Ou entao. os de mais recurso. 
paga ndo esta colaboracao. Masé na pesca, ao redor da rede, que se 
estabelece toda urna série de interacoes entre os morado res de um 
ba irro, unindo-.os em cooperacao, e fazendo com que constituam. 
realn1ente, um grupo local. 

1 nfelizmente, nao nos é possível entrar numa série de out ros 
pormenores que evidenciam a identidade da cultura básica do lito-

. ral brasileiro. Seria preciso que passássemos em revista setores cul
turais em que nem mesmo tocamos, como, por exemplo , o impor
tantíssimo campo das tradicoes orais ou folclore , o nde, de norte a 
sul , sa lvo a lgum as influencias diferenciadoras, a identidade é muito 
grande, revelando, com facilidade, o predominio das f ontes portu
guesas. É um fo lclore cheio de "almas penadas" dos pescadores que 
perderam a vida no ma r e voltam a aborrecer os vivos e para cujo 
exorcismo existem os ensalmos ou os "benzi·mentos" de defesa: sao 
as lendas de tesouros que ficaram enterra.dos da época da pirataria 
em nossa costa; sao as crencas nas "maes-d'água" ou .. maes de ou
ro", cuja presenca indica· a existencia de o uro na regia o, aparecen do 
repentinarnente a pentear-se nos ríos litoraneos com pentes de ou
ro, mas desaparecendo logo em seguida; sao os benzimentos para 
os mais variados fins, principalmente para a cura de moléstias, os 
quais, se bem que estropiados, ainda permitem captar fielmente o 
antigo modelo portugues; 

Todo o conservantismo da vida litoranea se tornou possível 
gracas ou ªº seu isolamento ou a pertetuacao das primiti vas condi
coes na área em apreco. De fato, dada a trama de relacoes que se es
tabelece dentro de urna área - por menor que esta seja e por mais te
nues que. as relacoes nos parecam -, um segmento qualquer, mes
n10 en treg ue a urna economía fechada , se entrosa num conjunto 
maio r. Desta forma, nao raro o equilíbrio da vida social e a cultura 
desses peq uenos aglomerados se modificam por fatores que exer-
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cem s ua acao a distancia, atraindo pa ra a órbita de influencia dos 
cen tros de q ue se irradiam, os moradores das pequenas unidades 
marginais. Para isso, porém , é preciso que haja " motivos"' que le
vem a alterar-se a trama de relacoes estabelecida. Tal foi o que 
aconteceu , por exemplo, no litoral paulista com o desenvolvimento 
progressivo do porto de Santos e, principalmente, da organizacao 
de sua pesca em plano capitalista. Motivacao suficiente para os mo
radores dos pequen os núcleos litoraneos se entregarem a urna mo
bilidade pron unciada, com a conseqüente quebra da o rganizac~o 
dos g rupos locais e a perda dos elementos de sua cultura de "folk" . 
Da consciencia da modificacao da antiga estrutura desses grupos 
locais, o teste1nunho dos velhos remadores das canoas de voga, ho
mens idosos e, como tal, radicados ao solo, e a quem nao seduzem 
as aventuras da pesca moderna: "Bons tempos aqueles! Mas naque
le ten1po a familia era unida e ninguém saía pa ra Santos;'. 
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OS JAPONESES E A PESCA COMERCIAL 
NO LITORAL NORTE DE SAO PAULO 

N un1a análise sincrónica da pesca, poderíamos aproveitar a su
gestao of erecida pelos próprios barcos em seu deslocamento e, es
trategicamente, nos si tuar ora n um ora noutro extremo de suas ro
tas. Abrangeríarnos, assim, toda a trama que envolve os grandes 
mercados de pesca e as pequenas comunidades pesqueiras numa re
la<;ao cornplementar necessária, ai llda que mutável. 

N um extremo, estaríamos diante de portos como Santos. por 
exemplo (para nos ci rcunscrever ao litoral paulista). no qua l o nível 
organizatório de n1ercado capitalista é ft!Sponsável nao SÓ pela exis
tencia de niecanismos complexos de crédito. como pela confluencia 
dos n1aiores barcos e dos mais variados aparelhamentos de captura. 
No outro extremo, atingiríamos as pequenas comunida~es, a través 
de cujas estruturas as populac;óes locais sao postas na órbita daque
le nlcn.:ado por u 1na série também complexa de relac;óes e ajustes, 
ljUe muitas vezes comec;am por integrar grupos de viti nhanc;a num 
nível rnais nitidamente comunitário ou mesmo rt!gional. 

Dado o caráter dinamico dessa complementaridade. as confi
gurai.;oes especiais tendern a se transformar. no tempo . Todav ía. 
LJUan do se considera o problema no momento atual. observa-se. em 
virtude da natureLa cornplexa e multiforme dessa trama. que mui
tos hairros distantes continuam a praticar sua~; formas tradicionais 
de pc::sc:.tria. de n1odelos portugueses.sobo estímulo de barcos de 
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Santos, que se limitam a recolher o peixe por elas capturado e a in
troduzir, como único efemento novo na situacao, a presenca de um 
preco. Ou urna populacao ativa deslocar-se para o grande centro, 
definitivamente ou nao, passando neste caso a oscilar pendular
mente entre ele~ a si.la praia de origem, integrando a mao-de-obra 
altamente flutuante da pesca 1

• Ou ainda associarem-se, por um 
compromisso meramente verbal, um barco de Santos ou da Guana
bara e urna rede traineira (destinada especialmente a pesca da sardi
nha) de um mestre de rede-proprietário' ou parte-proprietário do li
toral paulista ou da llha Grande e ali residente, para. no fim da 
oper~cao, _na qual a tripulacao do barco é posta a comando da tri
pulacao da rede, esta vender ao barco o produto da pescaria, a ser 
revendido em .Santos ou na Guanabara. Ou, finalmente, desloca
rem-se barcos santistas até a Ilha de Sao Sebastiao para dali trazer 
o peixe capturado pelos cercos flutuantes, forma de pesca ria hoje 
decadente, mas que chegou a ter tao grande importancia, que o Ins
tituto da Pesca Marítima de Santos lhe atribuía um item especial 

. nas estatísticas relativas a procedencia do pescado entrado naquele 
porto. 

O quadro geral da pesca apresenta como pontos de coalescen
cia, no seu pólo ·urbano, cidades como Niterói, Rio de Janeiro ou 
Santos, de onde se estendem tentáculos, para o sul ·e para o norte: 
"trawlers" santistas ou, fluminenses vao arrastar nas águas de Santa · 
Catarina, Rio Grande do Sul ou mesmo nas costas proibidas do 
Uruguai, em busca do peixe considerad.o fino ou do camarao, de 
um lado; do outro, barcos de "pesca de linha", saindo principal
mente de Niterói e da baía da Guanabara (e com urna tripulacao 
constituida em gq1nde parte por paveiros da Póvoa do Varzim e 
seus descendentes) 2, vao até as costas da Bahía em busca dos pareéis 

Destacam-se, neste caso, pela distancia de que vem e pelo seu número os "catari
nenses"; mao-de-obra bastante apreciada pelos armadores de pesca de Santos. e 
que constituem 80% das companhias das"redes de arrasto", que se deslocam pe
los estados sulinos em busca principalmente da pescada e do camarao. 1 ntensifi
cando-se a chegada desses migrantes a partir de 1947, num paralelismo coma in
tensificácao da busca daquela parte da costa brasileira por barcos de Santos e 
Guanab;ua, esses pescadores nao se limitam a costa paulista, subindo até o Esta
do do Rio. Todavia, como apontam os armadores de Santos. que os consideram 
fl1Uito melhor qualificados que o caicara, por ocasiao das festas do fim do ano 
eles desaparecem de circulacao e voltam para suas praias de origem. 

2 A pesca de linha de fundo é realizada por barcos grandes. de 18 a 20 metros de 
quilha, que levarn seus próprios caíques e que, utilizando-se as vezes de pescado-
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do "mar novo", f ugindo ao regime de urna pesca costeira. De per
meio, OS. barcos munidos de traineiras, de acao mais limitada, des
locam-se acompanhando a sardinha em seu periodismo estacional 
pelas costas da llha Grande, da de Sao Sebastiao, dos Búzios e da 
Vitória, descendo .no inverno até a chamada "costa de Santos". 

Des ta forma, a tendencia que se observa é a de transformar-se 
esta área, do Estado do Río para o sul, n urna grande unidade, den
tro da qual o calendário das atividades da pesca vai perdendo seu 
caráter local, e o pescado é vendido, independentemente do ponto 
de procedencia dos barcos, ora no mercado do Rio, ora no de San
tos ou mesmo no de Florianópolis, de acordo com as conveniencias 
do momento. _l · • 

Quando, porém, a enfase se destoca para urna análise diacróni
ca da pesca comercial, vai-se ter a urna especializacao bastante cir
cunscrita espacialmente, cu jos pormenores a difusa o e a ex pansa o 
estao tendendo a obscurecer, se bem que nao a apagar de todo. Re
cuando-se no tempo-(um tempo bastante curto, na verdade), atinge
se f acilmente o momento em que o número ainda limitado de bar-

.cose a sua pequena potencia davam aos diferentes segmentos lito
raneos urna fisionomía própria, permitindo-lhes preservar, pelo iso
lamento, as suas características distintivas, resultantes da contribui
cao de diferentes etnias e da adaptacao das solucóes por elas trazi
das, inclusive de áreas culturais diversas do país. de origem, a condi
coes específicas nao só da nossa costa, como do estágio de desen
volvimen.to tecnológico e económico encontrado pelos imigrantes. 

res locais, os distribuem a uns quinhentos metros de distancia uns dos outros, 
cerca de 12 rnilhas da costa. Podem ir mais longe, pprém. Segundo Ary Fran~a 
( 1951, p. 132), na llha de Sao Sebastiao, a pesca de linha se realiza trinta a qua- · 
renta milhas ao largo da ponta mais meridional, e se destina a procura de peixes 
como o namorado, a cavala, o badejo, a pescada arnarela e a pescada cumbucu. 
Quanto aos inf orrnes sobre a pesca de linha por barcos de Niterói ~ Guanabara, 
cf. Lysia Maria Cavalcanti Bernardes e Raquel Soeiro de Brito (1959.· p. 22). 

3 Os "arrastoes de alto mar" (trawlers). que dernandarn os Estados do sul, em geral 
deixarn no mercado. de Florianópolis a savelha, que ·ali tem melhor cotacao do 
que ern Santos. A sardinha é vendida ern Santos por um pre~o fixo e ern mercado 
Jivre na G uanabara. raziio pela qual conforme a escassez ou a abundancia do pei
xe os barcos preferern urn ou outro porto. Os barcos que comprarn a sardinha 
das traindras que neles operararn, fazern-no tarnbérn por um preco local estabe
le<.:ido. 4uando sao barcos de Santos, ou dao a rede 1 /4 do resultado líquido da 
pcscaria. 4uando sao barcos da Guanabara. Assirn, para só citar urn exernplo, 
em 1960 os barcos santistas pagavarn as traineiras CrS 82,50 por urna caixa de 60 
quilos de sardinha e a revendiarn ern Santos por Cr$ 330,00. 
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" · Como a área que f ocalizamos neste traba lho, o.u tras poderiam 
ser igualmente delimitadas e caracterizadas. No caso, interessa-nos 
·de modo especial o Estado da Guanabara, nao tanto porque, para
lela mente ao desenvolvimento que ora nos ocupa, processava-se 
outro, marcado por grande riqueza de detalhes, contribui~oes su
cessivan1ente feitas por portugueses e espanhóis, mas· porque urna 
das suas ramifica~oes viria depois atingir a costa paulista e nela 
propagar-se, conforme ressaltaremos oportunamente. 

O chamado litoral norte do Estado de Sao Paulo. na realida~e 
litoral leste, compreende os municípios de Sao Sebastiao, Caragua
tatuba e Ubatuba, no continente, e o de Ilhabela, na llha de Sao Se
has tiao. Situada entre os dois grandes po rtos brasileiros. Santos e 
Rio de Janeiro, a regiao se prolonga no Estado do Rio pelo lito ral 
de Parati e Angra dos Reis, defronte do q ual se localiza a Ilha 
Grande. 

A unif ormidade da área se traduz nao na monotonía das praias 
de eno rme extensao, que caracterizam o litoral sul do J:stado, mas 
na naturcza altamente recortada de sua linha de costa, de praias pe
quenas e bem abrigadas. por vezes simples franjas de areia, e no ca
rúter bastante acidentado de seu relevo, que se deve a grande apro
ximac;ao da Serra do Mar. As "costeiras" e os "costoes" aí predo
n1inam sobre as praias. ~ 

A articulac;ao desta parte do litoral paulista com o lito ral 
contíguo do Estado do Rio já estava estabelecida em fin s do século 
passado, quando u ma frota de "canoas de voga" da regiao de Sao 
Sebastiao ia até Parati, para dali transportar para o porto de Santos 
'aguarden te em pipas, tal como o f azia com o resto da área. ' 

As rela<;oes dentro desse trecho litora neo se mantiveram cons
tantes em seu desenho básico quando a pesca, de uns 35/ 40 anos a 
esta parte, passou a assumir caráter comercial e destaque crescente 
entre as outras subculturas regionais, e os barcos de pesca desban-

4 Para uma caractc:rila\=ao mi nuciosa desse trc:cho litoranc:o . cf. Ary F ran\=a ( 1951 ). 
5 Para dt:talht:s sobrc: a importancia das canoas dc: voga, d. Gioconda Mu~solini 

( 195J). Ary Fran\=a (Üp. cit. p. 138-39) informa 4ue a frota dc=ssas canoas chc=gou 
a contar. só na llha 1.k Sao Sc=bastiao (o maior centro ddas). com 30 unidade::, c:m 
fins do s~culo passado e 38 em 1920: todavía. por voila de 1929 elas haviam desa
parccidl> por completo da rota Santos-Río. Pc:los cálculos. do autor. as ma1o rc: !I 
tcriam uma capacidade de 5000 kg de= carga, no mínimo. transportando. akm da 
aguardc=mc: c: outros genc:ros (as .. quitandas" no diLc=r local). 7 tripul anlc:!I e: 5 pa!I· 
:-.ag1:1ros . 
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caram as canoas de voga como elementos de transporte e comuni
cac;ao. Pelas mesmas rotas, se bem que com ritmo diverso, conti
nuaram a circular barcos, peixes, homens e inovacoes técnicas pes
queiras, muito embora, evidentemente, as configurac;oes espaciais 
jntra-regionais se alterassem em funcao do significado económico 
que as unidades envolvidas adquiriram ou perderam e, em conse
qüencia, do papel positivo ou negativo que elas passaram a desem
penhar na redistribuic;ao das populacoes da área. 

É neste contexto que incide a presente análise. Nela, procura
mos nao nos cingir a "contribuic;ao dos japoneses a pesca"' embo
ra, evidentemente, este seja um aspecto importante do tema (e a ele 
quase se reduza o primeiro item. enfocado, como veremos mais 
adiante), para nao circunscrever artificialmente a um estudo de di-

. fusao cultural os problemas que' nos levaram a consideracao dessa 
, e'tnia. Realmente, os japoneses entraram em nossas ·cogitacoes nao 
através de um estudo de aculturac;ao, mas do de urna comunidade 
em mudanc;a - a Ilha de Sao Sebastiao - quando buscávamos 
apreender a interac;ao complexa dos determinantes internos e exter
nos dessa mudanca, inclusive na fixac;ao e no exodo das populacoes 
locais e, neste caso, a trajetória da integracao do migrante ao meio 
urbano. 

Neste quadro, os japoneses e seus descendentes emergiram 
como parte da populacao em estudo, podendo ser considerados 
como elementos •• internos" ou "externos", conforme o angulo . As
sim, embora fosse útil mantera distincao feíta nos estudos acultura
tivos entre mudanc;a internamente gerada e mudanc;a estimulada 
pelo contato, na perspectiva do tempo, focalizado o presente, esses 
imigrantes se tra nsformavam em elementos locais, eles p~óprios 
submetidos a influencias externas, passando a atuar como catalisa
dores na adoc;ao e difusao de soluc;oes culturais de outras etnias e a 
contribuir para um sincretismo estimulado por esses novos conta
tos. Podiam ser vistos, entao, no seu aj usta mento progressivo a um 
descnvolvimento económico, que os envolvía ta nto quanto as po
pula<;óes orig iná rias da regiao, muito embora variassem os seus re
cursos para este ajustamento, como variaram as suas contribuicoes 
para aquele desenvolvin1ento. 

Nossa apresentacao foca liza tres itens aparentemente deseo ne
xos mas que, na rea lidade, correspondem a facetas de um mesmo 
processo histórico. Sao eles: 1 <:>)a introd uc;ao, na Ilha de Sao Scbas
tiao. de urna rede de pesca, o cerco flutu ante, que a tradic;ao local 
conservaría l:Om o no1ne de "cerco de japones": 2<:>) a instalacao. na 
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área. das .. salgas" , pequenas indústrias destinadas a produ~ao de 
um elemento da dieta japonesa, o "iriko" (peixe seco); 39) a partici
pac;ao dos japoneses na pesca santista, na qualidade de armadores. 

O cerco flutuante" passou a interessar a pesquisa e a se revelar 
em toda a sua importancia, quando se procurou compreender o 
grande desenvolvimento da pesca numa baía da Ilha de Sao Sebas
tiao, bastante distanciada da rota previsível dos barcos e, no entan-

. to, diretamente orientada para Santos, e local de atrar;ao da frota 
pesqueira daquele porto, em contraste com a zona sul da mesma 
1 lha, dedicada a agricultura, e voltada para a cidadezinha de Sao 
Sebastiao, no continente fronteiro, escoadouro dos parcos exceden
tes de sua produc;ao. 

O cercó é urna "rede de espera", limitando o trabalho dos pes
cadores a quatro visitas diárias para a operac;ao da "despesca", e 
que só funciona · em costeiras; nao se adapta a praias. Explica-se, 
por esta circunstancia, que se hajá desenvolvido em conseqüencia 
de sua introduc;ao bem sucedida, por volta de 1920, um dos maiores 
centros de pesca do litoral norte de Sao Paulo no local denominado 
Sombrio (hoje, Paranabi), n_o interior da Baía dos Castelhanos, 
urna reentrancia pedregosa de acesso bastante difícil, mas de mar 
piscoso e calmo, e que a llha de Sao Sebastiao, com sua predomi
nancia de costeiras, se haja transformado no dominio dos cercos 
tlutuantes. ' 

Comó decorrencia dessa inovac;ao, devida a um japones ali re
sidente, o Sombrio passou, de lugar quase deserto, a atrair a popu
la<;ao das redondezas e mesmo das ilhas vizinhas (Búzios e Vitória), 
chegando a cont~r. no seu período de apogeu, com 450 ou 500 habi
tantes. ' Oemais, como a utilizac;ao e a difusao dessa armadilha de 

<1 Por 4ucstüo de espa<;o. deixamos de dar detalhes sobre esta rede, remetendo o lei
tor ao nosso ·artigo a respeito_ (Gioconda Mussolini. 1946). 

7 IL1 t ímidas incursoes do cerco fora da llha de Sao Sebastiao (Bertioga); Ubatu
ha. llha Gra nde. llha de Santo Amaro. Santos, realizadas geralmente por pesca
d on:~ dcssa. 4ue algumas vezes se limitam a transportar a rede de um lugar para 
outro. c on ~cguida a licen<;a. Coma decadencia da pesca no Sombrio (que. pelo 
me1h>.., cm pa rte. foi devida, aoque tudo leva a crer, a questoes de ordem técnica . 
1>u ... cja . a cx plorac.;ao cont inuada da mesma área. sem rnodifica~oes na rede). o 
cerco tcndcu a se difundir para outros pontos da periferia da própria llha. de ma
neira 4uc at é hojc ~cu número é grande ali. Nao resta dúvida. porém. que a deca
tknc1a do~ \.'t:rco~ tamhém St: dt:Vt:U a COmpt:tÍ<;aO COm OUtras formas de pt:scaria. 
p11-..tcri11rn1c ntc de~c n vol vid as na regiao. 

~ ·\ th:1.·adé111:1a J o 1.·erc11 llutuante se acentua por volta de 1946. Ary Fran<,;a ( 195 1. 
P 1-t ~ l 1.·11 l11c:1 o pcrílld11 J1> apogeu do Sombrio entre:: 1925-1932. 4uando a popu-
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pesca esteve. condicionada as possibilidades de escoa mento do pei
xe, os barcos da entao indpiente frota pesqueira de Santos (que de 
1928 a 1920 constava apenas de 4 unidades) comec;am a demandar 
aquela baía e assim prosseguem, num movimento ininterrupto epa
ralelo ao crescimento dessa frota , de maneira que, em 1944, o 
Sombrio é mencionado como o ponto da costa paulista mais procu
rado por esses barcos. ~ 

Para os fins da presente exposicao, cabe assinalar duas conse
qüencias da instalacao dessa armadilha de pesca japonesa: 19) Na 
medida em que os barcos se limitavam a ir recolher o pescado, esti
mulavam out ras formas da pesca ria local, entre as qua is a famosa 
pesca da corvina realizada neste setor da baía dos Castelhanos de 
dezembro a marco. 1

<' Das praias do costao sul da llha - Bone'te. En
xovas e 1 ndaiaúba - urna populac;ao altamente segregada aproveita
va os meses de inverno para remeter ao Sombrio a tainha capturada 
por suas .. redes de forro" (vários arrastoes. !ancados concentrica
mente a partir da praia ao redor do cardume), obtendo um preco 
por um genero que por vezes, em época de grande abundancia, che
gava a ser enterrado na areia depois de retiradas as ovas, que eram 
salgadas, por inexistencia de meios de escoamento . Desta impor-. 
tancia atribuida a pesca. resulta o abandono da agricultura pela po
pulacao do Sombrio. O local passa a orientar-se diretamente para 
Santos. sem estabelecer vínculos com as cidadezinhas mais próxi-

l:11;:io ll>cal tcria atingido a cifra supracitada. (Consulte-se este autor a rc:speito 
dcssa fase da cl>munica<;ao da llha de Sao Sebastiiio com Santos). 

9 Maria Conccic.;iio Vicente de Carvalho ( 1944. inédito) apresenta um mapa fc:ito a 
hase de dados fornecidos pt!lo Sc::rvi~o de C a<;a e Pc::sca do Estado dt: Sao Paulo. 
segundo o 4ual. 19-B 44. da frota pt:s4ueira dc:: Santos. entiio constituida de:: 63 
harcos . J 1 frcqüenta v~tm o Somhrio. 20 a llha Gra nde::. 22 a llha do Bom Abrigo. 
10 ('ananéi:1. 19 :1 Jnréia . J Par:1naguá. 5 Santa Ca t:1rina e 1 o Ri1) Grande do 
Sul. Sahc-sc 4uc t>s barcos se dir igiam para Cananéia pa ra a pc~ca do camariio: e: 
para as chamadas " ilhas de fora .. ( Bom .-\hrigo. Mon te: dc:: Trigt> . etc) para "a 
pesca Ja li nha .. . Os dados s ~io sugc::stivos tam hém 4ua nto ú árc:a ahrang iJa pdo 
Jc..,l oca111cntt> dos ha rcos. 

10 T 1,c111ti... oportuni J aJ c Je assistir a esta for ma de: pc:scar i.1 no Som h rio . Tra tan
thi-o;e Ji: u111.11>pcra\'.;i 11 rea li1aJa ( tHll ··arrastao de prai a .. num ;¿ tona de:: co~tc: ira . 
'.tl1a111-... l: de u111.1 1.·;11llla at ra , es~aJa r a ra " a trlHar .. a rc:Jc:. c~ 4 u.1 nto o~ caho~ 
eram Pll\,tdn-.. p11 r 'llhrt: as r eJra ... num 111 alahari~mo Je ca Lhar c:~p<!1.·1 c: . C:\fHC:~ 
....111d11 11111 .1 f11r111:1 de .1J .1pta\'.;i1> h>1.:a l ha-. tantc d ic1c:ntc:. ·\ ntc ... Ju, h;i rú>, . u pc:1-
\e i:r:1 -...il~.1d 1 1 e d1-.. tri huiJ 11. i:m ..:anua ... n.i11 , ó pel a:. c1rcun\ 111nh .1n' ª ' · n.1 h.1í.1. 
1.·1111111 pehi 1.:11111111l:11te ··r1Hl! t:r r11. 



" n1as de l lhabela e Sao Sebastiao, de maneira que é daq uele porto 
que chegam inclusive os generos de primeira necessidade para sua 
populacao sem agricultura. 2Q) Comeca .. a partir de entao, o exodo 
das populacoes loca is para Santos (movimento que atingiria pri
meiramente as mais próxin1as do centro de difusao dos cercos flu
tuantes), datando dessa época a localizacao, naquele porto, de im
portante contingente de caicaras, compreendendo alguns migrantes 
que se transformaram em proprietários de barcos e se tornaram as
sociados a esta fase da história da pesca santista . A eles, um arma
dor da pesca japones, de Santos, se referiu como "armadores dos 
velhos tempos, tipo caicara '', sintetizando na classificacao urna é
poca e -a dificuldade que esses primeiros migrantes da Ilha de Sao 
Sebastiao estariam encontrando para acompanhar o ritmo de cres
cimento de urna fonna de exploracao económica, da qual puderam 
participar de início. 11 

O segundo item, a instalac;ao das '"salgas" 12
, abrange área 

mais am pla. As maiores e mais numerosas delas se encontram na 
llha Grande, onde existem cerca de 18, enquanto que na Ilha de Sao 
Sehastiao elas se limitam a 6, pequenas, situadas nas praias ao norte 
de 1 lhabela - Rabo Azedo , Praia do Pinto e Armac;ao. Exploradas 
em ambas as ilhas por iseis ou niseis, estas indústrias incipientes exi
gem instalacoes sumárias, nao dispondo sequer de frigoríficos, mo
tivo pelo qual obedece1n a um horário de trabalho especial, condi
cionado· pela presenca do peixe em maior ou menor quantidade. 

11 Gostaríamos de fa¿er aqui .duas observacóes: em primei ro lugar, que o Sombrio é 
hoje lugar decadente. "Saiu da rota", na expressao s intética de um observador 
lm:al. e em 1960. contava com apenas 112 habitantes. que voltaram á prática da 
agricu ltura tradici onal. Talve1. nos ocorrcssc a ex pressao de Rcdfield .. rc
made fo lk .. , nao fosse o fato de que o isolamento indispensável se tornou im
possívd depois da fase dos cercos ílutuantes. de maneira que a farinha de man
dioca 4ue .. hojeé o f"orte do lugar". dei xou de ser o símbolo de urna producao de 
suhsistencia para se converter num produto de exportacao para toda a área . Em 
segundo lugar. com refe rencia aos armado res cai~aras em San tos. ainda nao d is
pomos de elementos para um halanco final da situa~ao . T odavia. aoq ue consta . 
um deles. natural do Somhrio. e que chegou a ser o mais próspero e a possuir 4 
l>ll :; harcos. estaria cm diliculdades financeiras de uns anos a esta parle. tendo 
pcrd itlo alg.uns tic scus barcos. 

12 Por ki. a " salga é o estahdeci rnenlo destinado exclusivamente ao preparo de pro
duto' cm s.ilmoura. prensado. seco e defumado" . (Amuírio da Pt'.\Ca Marítima"" 
. \'tlo l'a11/11 ¡r;.¡.¡ _ p . .t9 ). /\s sa lgas saü distingu idas das fáhricas. que se dedicam ú 
¡'irnd u~:i11 tic c1>1hcnas finas. CllllH> as lndústrias Pirá Llda. ( lguapel e as lndús
tr1.1' l nidas d;1 Pc,ca 1 tda . (Santos). 
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Pela descricao fornecida pelos próprios donos das salgas. 
quando e las f oram instaladas na llha de Sao Sebastiao. por volt a de 
1930/ 32, deviam ser ainda mais rudimentares que hoje. Limitavam-

• se de inicio a industrializacao da manjuba (Anchoviella), 'um peix.i
nho periódico, que era apanhado com o auxílio de picarés 11

, e. na 
forma seca ou defumada, destinado, como até hoje se destinam es
tes tipos de peix"e de salga, a colonia japonesa, da capital e do inte
rior. 1 ~ 

• Com a sua expansao, as salgas passaram a trabalhar com a sar
d in ha e a savelha que, quando prensadas e salgadas. nao se limitam 
ao consu1no de japoneses. (Aliás, a pesca da manjuba foi proibida 
há rnais ou menos dez anos nesta parte do litoral paulista.) 

A utiliza~ao da sardinha, principalmente da sardinha verdadeira 
(Sardinel/a áuri1a). tt:ndeu a rnanter-se associada ao em prcgo de 

13 O picaré¿ urna rede pequena, terminada numa das extremidades po r urna vara, 
que a mantC:m aberta, e movimentada a partir da praia po r dois homens . Para um 
conlato com as formas tradicionais de pesca e f uncionamento das respectivas re
des. cf. Carlos Borges Schmidt ( 1948). 

14 Entre parenteses, seria interessante lemb ra r aquí urna outra forma de explora¡;ao 
económica. que se intensificou bastante nos últimos 15 anos nos costóes da llha 
de Sao Sehastiao. ela também associada a um elemento da dieta japonesa. Trata
se da cokta do .. li mo ... designa~ao local das algas marinhas. a que se entn:gam os 
moradores da Lona de mar aberto, p rincipalmente os habitantes d as costdras da 
parte su l da llha di! Sao Sebastiao e mesmo dos Búzios e Vitória . Bai rros in teiros 
se voham para cssa faina du rante os meses de junho-agosto. e dela part icipam 
homens. mulherl!s e criancas. Ta l é o empenho que póem na atividade, que por 
ve1.es ao se chegar a esses bairros na .. esta~ao do limo", tem -se a imprl!ssao de 
4ue fo ram desertados. E constitui um espetáculo impressionantc: vc:r-sc:. quando 
hai.xa a marc!. aquele gru po de pessoas. que atingiram o costao cm pequc:nas ca
noas. galgar a pedra íngreme para dali retirar. com o c:mprego de instrumc:ntos 
imprlwisad n..;, a alga aderida a pedra. Na rc:alidade. trata-se de: urna o pc:ra¡;ao 
rendosa. porquanto urna pessoa ágil pode colhc:r até 10 quilos de .. limo .. por dia 
e o· scu pre~o foi. em 1960. di! 60 cruLeiros o quilo no inicio e 160 cruLeiros no ti
na l. lkmais. dcpl>is da colc:ta. o único cuidado dispensado ao produto consiste 
cm pl>-lo ao sol para sc:ca r. 

A alga em a pre,o. qui! a Prof• Dr• Berta l. ange de: Morrc:tes gc:ntilmentc: 
identilÍcllll a mcu pc:Jidl>. pertencc: :1 familia Banglaceae. ao género Po rph}ra. e e! 
l..'.onh.ccida pcll> l..'.ai,ara por .. limo de: peragka .. ou '"limo prc:to"'. lnd ustriali1ado 
1.·0111 ri:...:ur,1h rudi111c11tarc~ plH alguns japoneses de ·Sau Sebas'tdo. llhabela e 
Bairro de Sao francisco. transforma-se:. em folhas ddgadas: o nori. emprc:g~do 
pela c11llin1.1 pp11ncsa 11.1 l..'.onfc:c~ao de: 'ários pralllS t.ipicus . 

Sc~u nd11 .1 \111 ~eral tlos locais que: -.e ded1cam .i e~~a l..'.oleta ... muito)> h.i1rro)> 
,c le' :1 ntar.1111 c1111111 li1111>" e. na \erdade. a :irea cm 4ue ele a parece e! JU)>ta mente . 



" urna rede especial, a traine·ira. 15 M uito embora esta só comece a se 
propagar pelo litoral paulista por volta de 1943/ 44. tudo indica que 
as salgas já utilizassem a sardinha comprada dos barcos santistas de 
regresso da llha Grande, ponto importante da pesca sardinheira e 
da rede em aprec;o, e centro secundário da sua difusao para o Esta
do de Sao Paulo. 1

" 

Segundo Lysia M. Cavalcanti Bernardes e Raquel Soeiro de 
Brito ( 1959), a quem devemos os informes que se seguem. a trainei
ra foi ·introduzida na Ponta do Caju (Baía da Guanabara) mais ou 
menos em 191 O, por pescadores espanhóis. O primeiro a empregá-la 
trouxe da Espanha a rede pronta, e coma difusao desta, continuou
se a importar os .panos para a sua confecc;.ao daquele país. 

a rnais pobre e segregada da llha de Sao Sebastiao, a mais aprisionada dentro de 
urna economia de subsistencia. (Para informacoes a respeito do processo de in
dustrializacao, cf. Jorge Bierrenbach de Castro, "Exploracao de algas no litoral 
de S. Paulo", Suplemento Agrícola de O Estado de Siio Paulo, 15 de agosto de 
1962, p. 8-9). 

15 A traineira é urna rede de superficie (diferentemente dos cercos que capturam es
pécies que costumam nadar a meia-água, ou dos "arrastoes de alto mar". que 
apanham peille de profundidade ou camarao, ou da "linha de fundo" que se des
tina aos peilles _que se enfurnam nos pareéis). Embora se destine sobretudo asar
dinha - e 90/'0 desse peixe entrado em Santos provém do litoral norte e da llhu 
Grande, a área por excelencia da atuacao das traineiras - aplica-se também a ou
tros· peilles, como a savelha, o xarelete, a corvina, o xaréu, a pescasa cumbu<,;u. 
·etc. Como característica distintiva, esta rede é fechada· por baillo através de um 
1cabo (a carregadeira), que corre dentro de argolas de metal (as anilhas), dispostas 
na tralha do chumbo, depois que o barco, que deixou urna das extremidades da 
·rede numa bateria (caique ou caico), realiza o cerco ao redor do cardume e volta 
ao ponto de partida, onde as duas extremidades da rede sao reunidas. O peille é 
entao recolhido com o auxílio de um grande coador de malhas apertadas e de fio 
.grosso, o sarico. Os barcos maiores dispoem de um guincho movido a mcnur parn 
o lan<;amento mecanico da rede. 

O tamanho da traineira varia, desde as pequenas de Cabo Frío, com apenas 
75 bracas, até as maiores da llha Grande, onde se registrou a presenca de urna de 
300 bracas de comprimento por 30 de altura. Na Guanabara, elas sao de 200 a 
220 bracas, e na costa paulista, as maiores, de 200 bracas por 20, as mais comuns 
sendo de L80 bracas por 19. 

16 Note-se que na llha Grande também existem proprietários de rede que nao pos
suem barcos. tal como acontece no litoral paulista, mas nao na G uanabara . Des
tacando-se a llha Grande como grande centro produtor de sardinha. eremos po- ' 
der-se explicar pela compra desse peixe a presenca de barcos santistas em grande 
número naquelas paragens, ainda em 1944, quando os cercos flutuantes com:t:n· 
travam o interesse e os investimentos na costa norte de Sao Paulo. (Cf. a nota 9). 
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Bastante generalizadas na costa norte da Espanha e também na 
Franca, no litoral da Gasconha, as traineiras foram no Brasil. du
rante muitos anos, o monopólio de dois ou tres espanhóis. E como 
nao houvesse inicialmente fábricas dessas redes em Portugal. os 
próprios portugueses da Guanabara passaram a importá:-las da Es
panha; só mais tarde Portugal e Japao entrariam no rol dos países 
fabricantes . 

. Todavia, até 1930, predominavam na Guanabara os barcos,. 
remo nesta forma de pescaría, o que, evidentemente, limitava bas
tante seu ambito de atua~ao. 

Segundo as referidas informantes, "f oi com a criac;ao do en
treposto da pesca e das fábricas de sardinha em conserva que to
mou maior impulso esse sistema de pesca, tornando-se compensa
dora a aquisicao de motores." (p. 21). Com isso, verifica-se a am
pliac;ao da área de deslocamento da rede, e os barcos sardinheiros 
da Guanabara comecam a descer até as costas paulistas. 

l ntroduzida no litoral paulista, via llha Grande, cerca de 30 
anos após seu aparecimento no Brasil, as traineiras tenderam a se 
localizar ao redor das salgas da llha de Sao Sebastiao, se bem que 
nao exclusivamente. 11 Estas pequenas indústrias passam. entao, a 
funcionar como urna estac;ao em meio do caminho entre os grandes 
·n1ercados da pesca e as pequenas comunidades atingidas pelo deslo
camento dos barcos. 

Realmente, embora o número de traineiras seja pequeno ali ( 13 
nas tres praias ao norte de llhabela, em J 960 1 ~ ) e os harcos locais 
nao ultrapassem 5 (o maior de 120 H. P:). essa pequen a área se 
transforn1ou em ponto de concentrac;ao de barcos do Rio e de San
tos, de maneira que ali aportam regularmente 18 a 20 deles, em re
petidas viagens rnensais. 

17 l .1>):!1l lflle su rgiu . a trainc:ira i.:ome\:OU a ser c:xplorada tamhc!rn por pc::oi-.oa:- n•io lt
):!adas ;1 pesi.:a . Seis sódos de llhabela. todos propric:tários ma:- nao pc: ... l"<tdorc:-.. 
ad4uiriram urna rede: c:m 1945, pagando parte: a vista e: parte: a pral.o. l"llnl o pro· 
duto da prúpria pc:si.:aria . O mc:smo se dc:u com um l"omc:ri.:1antc: da pra1a da :\r 
lll<ll;;i11 . l·. 111 1950. havia c:m Ubatuba 2 trainc:iras na praia de: Pil"i nguuh;1 e: 5 na da 
t·. n:-cada . 1111dc: rc:sidiam os mestres, partc:-proprietários. 

IX O l ·. -.ta~.h> d11 Rio e o da G uanabara l"Ontinuam sc:ndo u:- grandc::- l"c:n tr u.., da:- tra1· 
ne1ra ... Par¡t as propon;oc:s 4uc: c:sta forma de: pc:si.:a ria ali as.>umc:. i.:on!>ultc:m ·'>c º" 
trat'lalh1>-. de l.) sia \it . Caval~anti Bc:rnardc:s e Ra4ud Soe1ro de Brito 11959¡ e 
1 ~-.1a !\t. Ca'"akanti Bc:rnanks e: 'Oilo Bc:rnardes ( 1950). Pdo., informe'> Jc:.,,c., 
autores, c:rn 1950 havia, só na llha Grande:. l.'t:rca de .30 traine1ra~. c:n4uantu na ~:u· 
l\1111 .t do CaJu. cm 1957, havia mais de: 50. ~c:rn 1..'0ntar 1..'0lll ,.1, dcmai, 1~>11;,i, de: 
rl',l".I. 1ndu-.l\c Cah~· t-rio e '."itcrói . 
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En1 conseqüencia, esse trecho da llha de Sao Sebastiao passou 
a assumir, cada vez mais, características distintivas em relacao ª''" 
demais pontos da área. tendencia de a pesca se converter numa ver
dadeira subcultura: abandono completo da agricultura: vinculacao 
direta do local com Santos, de onde vem todos os generos de pri
meira necessidade, trazidos pelos próprios pescadores. de maneira 
que as vendas locais (existem 8 pequenas nas tres praias) tem mais '> 
caráter de bares do que de empórios '9; o problema da terra menos 
agudo ali do que em outras partes da 1 lha, o pequeno proprietário 
tendendo a definir legalmente seus direitos de propriedade e uso 
(inclusive das terras de ma rinha); toda a vida local centrada ao re
dor da pesca, de fonna que seus pontos de referencia passaram <.: ser 
os "escuros" e os"''claros", respectivamente os períodos de utivida
de e inatividade das traineiras; melhoria do padrao de vida, com 
manifestacóes de gasto conspícuo principalmente por ocasiao da 
festa do padroeiro (" Sao Pedro pescador" ) e do Carnaval: emer
gencia de urna pequena classe de mestres de rede-proprietários, com 
urna visao de um comportamento bastante diverso dos do homem 
tradicional da área, visando ªº reinvestimento e a amortizacao, 
mais do que a mera subsistencia. w 

19 Comum é um rnestre de rede local, que obteve resultado na pescaria. cen.:ando 
um cardume de valor comercial maior que o da sardinha (a pescada cumbucu. 
por exernplo), pagar bebida ao pessoal do bairro. Na verdade. esses mestres tt!m 
urna a titude de liberal id ade frente ao dinheiro. que contrasta fo rtemente c:o m a 
do morado r tradic ional da llha. 

20 Geralmente o mestre de rede-proprietário tem sócio em Santos. Neste caso. tem 
compro misso primeiramente com ele. embora nada impe~a que pesque em o u: 
tros bar<.:os. É interessante ao armador santista contar com a colabor"a~ao de al 
guém. que comumente é também entralhador, e que nos "claros". quando se in 
te rrompcm as atividades d a pesca. se dedica ao conserto da rede. a submete ao 
"banho de resis tencia ·· , a lém de se incu mbir de organizar. no local. a equipe a seu 
comando. 

Po r vezes. proprietá rios de ba rcos santistas servem de fiadores a mestres de
sejosos de adquirir urna traineira. Há urna fábrica dessas redes em Sao Paulo . 
que as vende a prazo juntamente comos petrechos para sua confeccao. de sortc 
que o crédito é bombado para as zonas rurais por essa associacao que se estabelc
ce entre o s dois interessados na mesma ativid ade. Assim, um mestre de rede da 
praia da A.rmacao informou-nos de que era sócio de urna traineira com um santis
t a . que lhe servira de fiador , e tinha a terca parte de outra. Da primeira. d a qual 
era o mestre, pagara metade a vis ta e metade a prazo. em 6 mese~ . com o prod uto 
da própria pescaria. 

Estes resultados estao criando certo otimismo nesta classe de mestres
proprie túrios. de maneira que eles estiio se sentindo um tanto explorados pelos 
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Dentro dessa pequena unidade pesqueira, as salgas funcionam, 
atualmente, como canalizadoras da mao-de-obra potencial femini
na e infantil, empregando poucos homens para alguns servicos mais 
pesados. Das atividades participam também os proprietários e os 
membros da f amília residentes, as mulheres se limitando a cis mo
mentos .em que escasseia a mao-de-obra, bastante flutuante . Assim, 
quando alguém alega va que "com a salga ninguém perece", esta va 
implicitan1ente se referindo ao fato de que a eta recorrem rn ulheres 
e criancas quando o homem da casa está .. desembarcado" . 

. Da perspectiva do empregador, é em virtude da instabilidade 
da mao-de-obra que estas pequenas indústrias nao atingiram ainda 
o desenvolvi1nento que poderiam atingir (porquanto a procura do 
"iriko" é maior que a oferta), continuando a trabalhar com as 
"sobras" (isto é, com o peixe que fica no convés,-nao sendo recolhi
do ao gel o) e remeten do, no caso de seus proprietários disporem de 
rede ou barco, o grosso da pescaria para Santos ou Rio de Janeiro . 
Do ponto de vista do e1npregado, a remuneracao nao é compensa
dora, se bem que seja confortador poder contar com ela como um 
"achego" nas emergencias. E a nao-emergencia é definida no co
mentário dos donos de salgas: .. É haver um homem da casa da trai
neira, e .as mulheres e criancas somem da circulacao." 

O terceiro item a ser focalizado diz respeito aos japoneses na 
qualidade de .. arn1adores" de pesca em Santos. Eles passaram a 
motivar nosso interesse quando, considerando a pesca como merca
do de trabalho e o problema da relacao empregador-empregado, 
como um dos aspectos de urna pesquisa mais ampl a visando deter
mina r os tipos de influencias a que estaria submetido o migrante do 

p ro rrietários dos barcos. Conscientes d o q ue seria m a ux ilios governa mcnt a is 
ec:nnú m icl>s e a nt i-eco nómicos . críticos da assisténc ia que se li mita ao f'orncc i
mento Je um motor de popa ao rescado r. a lmeja ndo u m emprést imo q ue lhes 
r e rmita a a4uisi1,:ao d e u m barco. te rm ina m sempre suas r o nderacóes com u rn a 
e~rt:ue Je cha v:il>: .; Po rque o s d o nos ~o mar realmente so mos nós" . 

!'1Ha-~e· que a~ traineiras sao as redes mais caras do litoral bras ilciro . As de 
200 hra~a., de L·omp riment1) por 20 de altura custavam. e m 1945/ 46. 60 mil cru-
1ei ro': cm 1 9~ .\. 90 mil : e rn 1955. 140 mil : cm 1957. 180 mjl: e cm 1960. 240 mil. 
Me!>rn o um "t r•I\~ r· o u ··aírastao de alt o mar .. ficava. em 1957. em JO o u 40 m il 
1:ru1c1 r.,., ( ern h,H .i 1'1i"e con fel:<.:io nado to tal mente pel o propr iet ário ). U m c:c r<.:o 
llutu a ntc \ ;tlia. em 19-l 5 .t6. 18 m il c:ruLei r,>s C um p rc notar. d emais . q ue a du ra
, ;-1\l JL: urna tra inei r;1. \..jU and o bcrn tra tada. é cm méd ia de 2 an os. e que es te trato 
1mplic1 L:lll ¡! ;hl1h (\ ) Jl) peda~o:-. de rede r •tra rcros i1,:;l o . l'i o. casca dt: "cohi" r¡¡ra 
h .111h1>. cll.: . 
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"litoral paulista no porto de Santos, verificamos constituírem os ja
poneses 40~{, da classe dos proprietários dos barcos pesqueiros. 

Dado o nosso interesse, no caso, muito mais por problemas de 
relacoes estruturais do que por contribuicoes culturais específicas 
para o campo da pesca, limitamo-nos a registrar que os jé,iponeses 
difundiram em Santos um .. trawl", que vigorou durante muitos 
·anos e surtiu ótimos resultados enquanto os barcos eram pequenos . 
éom o aumento do tamanho desses, a rede se tornou por demais 
pesada, sendo substituída, entao, por um .. trawl" portugues, os 
próprios japoneses abandonando a sua primitiva rede e aprendendo 
a confeccionar o novo modelo. Em 1957, processava-se em Santos 
um sincretismo das puas redes, a japonesa e a portuguesa, que, se
gundos os informes do Instituto da Pesca Marítima, estava Iiando 
ótimos resultados. 

Quanto ao problema que nos propusemos especificamente. 
achando-se a ,pesquisa ainda em fase inicial no que diz respeito ao 
tema ~a presente comunicacao, ternos que nos limitar a considera
cóes bastante gerais, que sao quase que a expressao, manifesta ou 
implícita, da parte dos armadores entrevistados. de atitudes e valo
res básicos de sua etnia frente ªº trabalho e a poupan<;a . . 

Embora nao possamos reproduzir aquí os trechos por demais 
longos das entrevistas, os depoimentos relativos a carreira desses 
armadores sao significativos por permítirem nao só acompanhar 
urna fase do desenvolvimento da própria pesca em Santos. como 
tambén1 apreender, ainda que de maneira geral. por ora. a espe<"iji
cidade dessa forma de exploracao económica. Esses problemas, que 
pretendemos cercar corn outros dados. nos interessam nao apenas 
porque permitern precisar o tipo de inlluencia que. a partir de San
tos. vai incidir nas pequenas comunidades litoraneas (preservando
nos de, a priori, sobrecarregar o contraste entre urna organila\:ÜO 
"capitalista" e outra "nao-capitalista"), como também as perspec
tivas sócio-económicas que se abriram e abrem ao migrante da cos
ta paulista naquele centro urbano. 

A prin1eira e rnais óbvia observacao que se pode fa1er quanto a 
constitui<;ao da própria classe desses armadores é que se trata, co
rnun1entt:, de indivíduos procedentes de familias nao-pescadoras no 
país dt: origen1 e que, no Brasil, depois de um estágio na agricultura. 
vcn1 se;: entrosar nurna etapa da pesca paulista . que des próprios 
dassificarn dé: .. primitiva", e, valen do-se de urna orienta<;ao geral 
de sua própria cultura, conseguem chegar a condi<;ao de especialis-
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tas e proprietários abastados no ramo de atividade a que se dedica
ram. 

Como características de sua atitude em rela~ao ao trabalho, · 
destacam-se, no caso: dedica~ao integral, correspondendo a um in
teresse por todas as fases de urna atividade, de maneira a dominá-la 
como totalidade e a poder intervir ativamente em qualquer de seus 
componentes; tendencia de concentrar-se toda a família na produ
cao, inclusive as mulheres; ausencia de lazer. 

No con tato. que se estabelece entre empregadores japoneses e 
empregados caicaras, é geralmente a base dessas atitudes e valores, 
que as apr.eciacoes sao feítas, recíprocamente. Se aos primeiros cau
sam espécie tres características dos segundos, expressoes de um 
ajustamento em processo ao trabalho assalariado - a mobilidade 
(ou melhor, a flutuacao), a pouca ambi~ao económica e a falta de 
espírito de poupanca ~por outro lado, a atividade sem trégua e sem 
lazer do armador japones soa ao caicara como urna renúncia. "Ga
nham muito, mas se matam" é a expressao verbal quase padroniza
da da avaliacao feita do empregador, a qual acrescentam, em tom 
superlativo, a admiracao pela sua qualificacao profissional. 

Bastante informados a respeito do ramo económico que explo
ram, familiarizados inclusive com publicacoes especializadas, os ar
madores japoneses nao encontram, ao que dizem, motivacao sufi
ciente para inovar, pelo menos nao tanto quanto os seus conheci
mentos lhes permitiriam. Alegam, mesmo, que as condicoes ainda 
precárias da pesca ria brasileira impedem ( ou tornam desnecessá
rio?) o emprego de um equipamento que, por sua vez, exigiría ou
tras qualificacoes da mao-de-obra e, aoque se pode deduzir das en
trevistas, critérios mais universalistas e mais funcionalmente especí
ficos na sua selecao. Por isso, os mestres de rede continuam a iden
tificar o cardume e a qualidade do peixe pela ardentía (''incendio" 
ou .. cinzeiro"), como sempre o fizeram em sua praia de origem, 
correndo o risco de cercar um cardume sem valor comercial ou que 
estrague a rede; as atividades das tr.aineiras continuam a se limitar 
aos ··escuros" , quando a falta de lua permite reconhecer a ardentía; 
e o arrnador japo nes, que sabe da existencia do radar para localizar 
o peixe, considera pouco viável acrescentá-lo ao seu aparelhamen
to. 

Todavía. mes1no nessas condicoes de urna pesca pouco desen
volvida, 4ue pratica1nente tem se limitado a un1a atividade cost:Cira, 
a própria explora<;ao continuada está levando a necessidade de mo
dcrni1.a1.;ao dos harcos ern tamanho. potencia e, em conseqüencia. 
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" equipamento, para a prática de urna pesca de "mar novo", fato ~ue 
está colocando o armador ante o dilema de manter urna frota ma1or 
ou reduzi-la a una número menor de barcos, mais atualizados . 

É nesse quadro que vai se integrar o pequeno pescador que mi
gra do lito ral norte para Santos. E ele mesmo está sentindo a ne~es
sidade de equipar-se para essa integra~ao - expressando urna at1tu
de que faz daquela área urna .. comunidade a berta" as sugestoes e 
infl uencias do mundo de fora - malgrado as perspectivas serem, ho
je, as d e se converter num operário qualificado e urbano. nao mais 
num "armador dos velhos tempos, tipo cai~ara". 

• 
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O CERCO DA TAINHA NA ILHA 
DE SAO SEBASTIÁO 

Quem visita essa Ilha da costa leste do Estado de Sao Paulo, nos 
meses de inverno, encontraos pescadores de tainhas em plena ativi
dade. E nao é abusivo falar em pescadores de tainhas, porquanto 
há um ••tráfego" especial para essa pescaria, e nao raro, muitos dos 
que passam o ano todo sem ••matar" peixe, fazem-no especialmente 
na época tainheira. E um legítimo representante desses dizia com 
desdém: ••M uitos pescadores pescam por pescar. Nao tem ideal! 
Imagine que em pleno tempo de tainha, saem com tresmalho de pa
rati, só de ambicao de pegar qualquer peixe!" 

Considerando nesse artigo o cerco da tainha, nao é aos barcos 
de pesca pertencentes, quer a uns poucos proprietários da própria 
llha, quera companhias santenses, que me voltarei . Essa organiza
cao ultrapassa os limites da organizacao local e difere grandemente 
da do pequeno pescador. a qual me aterei . Pelos ··barcos", a pesca é 
realizada em grandes proporcoes: o peixe, produto de seu próprio 
trabalho ou adquirido aos pequenos pescadores dos vários pontos 
do litoral, carregado para Santos e colocado no mercado de lá. 
Vendido o peixe, tiradas as despesas. d ivididos os lucros. reparadas 
as avarias. carrega-se novamente a embarcacao de óleo e gelo e voi
la-se ao n1ar. principalmente em direc;ao a llha Grande. em busca 
da lucrativa sardinha. Tive oportunidade de conversar com inúme-
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ros mestres de lanchas: todos eles com um verdadeiro calendário de 
pesca na cabec;a, orgulhosos por conhecerem como e quando pro
curar o .. justo" peixe, no "justo" lugar. 
. . Salvo alguns proprietários de barcos do bairro do Sombrio (o 
un1co centro da Ilha especializado em pesca) está fora de alcance do 
pequ~no pescador !_ocal o dispor de capital para empatar num bar
co de cento e vinte mil cruzeiros ou numa traineira (rede especial 
para apanhar sardinha) que custa a insignificancia de sessenta mil 
cruzeiros. 

Esta organizac;ao de pesca, mesmo quando existente na Ilha 
nao se limita aos seus arredores 1

; exige o funcionamento em con~ . ' 
JUnto, de duas equipes especializadas: a do barco e a da rede; e, 
quando se trata de companhias santenses, mantém o ordenado urna 
tripulacao de embarcados, que nada tem com seus lucros~ perdas 2• 

A ~mplit~de da área de pesca vai se alargando com a introducao paulatina de 
me1os ~a1s adequados de realizá-Ja. Antes do uso da traineira, a sardinha só era 
capt u~ada durant~ os meses de outubr~, ñovembro e dezembro, época em que se 
a prox1ma~a a ma1s ou menos cen~o e vmte metros da praia, sendo alcancada pe
los arrastoes. No en tanto, uns quatro meses antes já se viam, fora da altura que 
a lcanc~ vam os a~ra~toes , grandes cardumes, sem que os pescadores pudessem 
apanha-los. A trame1ra resolveu o problema. Introduzida na llha Grande, só aos 
poucos va i se dif undindo na llha de Sao Sebastiao. 

2 Os emb~ rcados preferem se engajar nos barcos de pesca com participacao nos lu
cros. N~o ra~o, pescadores da Ilha que outrora foram empregados, puderam acu
mular dmhe1ro para a aquisicao de barcos de pesca . M uitas vezes foram residir 
em Santos, mas continuam a visitar constantemente a llha e dar participacao em 
seus barcos aos moradores l?cais, fazendo-os partilhar dos lucros. A tripulacao 
de u.m b~rco consta das se~um~es pessoas: mestre, primeiro maquinista, primeiro 
m1trmhe1ro, segundo mannhe1ro, moco de bordo (limpeza), cozinheiro e um 
"~obressa~e~te" . O dono do barco, vendido o produto e tiradas as despesas de 
v1agem. d1v1d; o ~est~nt~em 16 partes. Fica coma metade, ou seja, com 8/ 16; os 
out ros 8/ 1 ~ sao d1str~bu1~os em 3 partes, cabendo ao mestre e primeiro motorista 
parte e me1a .e aos dema1s_. urna parte. !"a época de fartura de peixe, principal
mente .dos d~ melh.or quahdade •. cad.a tripulante chega a receber. em viagem de 3 
ou 4 d1~s. mil e qumhentos a do1s mil cruzeiros. E isto é, sem dúvida, muito mais 
convc:niente do que receber um ordenado fixo de oitocentos cruzeiros. Num bar
co func i.on~m duas equipes: ª . do barco ~ a da rede. Embarcada, por exemplo, 
urna trame1ra num barco, os tripulantes desse ficam a disposicao da rede. o mes
tre da rede. en ta o. sobe ao mastro e, com as pernas e bracos, vai indicando a dire
~ao a SC!r seguida pelo mestre do barco. Lancada:a redé (cada homem tem sua 
tun¡;ao). recolhido o peixe, o mestre dela venQt -.: peixe ao mestre do barco. por 
urn a ta bela de precos local. O dinheiro é entao dividido em partes proporcionais 
<JO)! componentes. da rede. Entra. entao, em funcionamento. a equipe do barco 
pa ra c~l oc.i r o P.e1xe nos caixoes, conserva-lo no gelo. etc. Levado a Santos o pro
duto. e ele vendido por urna nova tabela de precos. A diferenca entre o preco lo-

262 

O pequeno pescador da Ilha dispoe somente de aparelhamento 
rudimentar, produzido no local; nao dispoe de meios para a conser
va do .. peixe fresco" e combina, para garantir a própria subsisten
cia e a dos seus, mais de urna atividade, aliando comumente a pesca 
a pequen a lavoura de sua "quadra". i:: este pescador que, condicio
nado a um deslocamento pequeno para além de onde reside, man
tém mais conservados os meios tradicionais de pesca, tem conheci
mentos seguros sobre a vida dos peixes e condicoes ambientes mais 
adstritas a sua zona e oferece maior resistencia a inovac;ao, quer 
porque se tenha habituado a urna forma determinada de fazer as 
coisas, quer porque na_o disponha de capital para inverter l)OS apa
relhamentos que a técnica moderna apontou como mais eficientes 3

• 

Contudo, mesmo nesse caso, raro é o q·ue nao tenha estado em 
Santos, quer trabalhando nas docas, quer como embarcado. Disso 
provém a disparidade entre o que conhece e o que pratica. Muita 
coisa ele viu ou ouviu diferente do que observa ao seu redor: mesmo 
nao possuindo, conhece o manejo de urna traineira, seu preco, onde 
comecou a ser aplicada, marca e or.igem dos motores de lanchas e 
lugar de proveniencia dos mesmos ... Mas se sabe que há em Sao 
Paulo urna fábrica de redes que as cobra a sessenta cruzeiros por. 
metro, continua a fazer as suas próprias a mao ou a pagá-las a ou
trem por braca (medida variável de acordo com o tamanho da en
vergadura de quem as confecciona); apesar de conhecer os estalei
ros de Santos, a pagar a construcao de suas canoas a carpinteiros 
Iocais, que ainda fazem a "puxada" pelo sistema de mutirao, ao 
som dos .. pontos" do jongo. 

cal e o pre<;o em Santos constitui o lucro da tripulacao do barco. f: cssc lucro que 
é, entao. tiradas as despesas, dividido entre os componentes dessa equipe. Na 
llha de Sao Sebastiao já existem traineiras deixadas em terra . Quando passa o 
barco da companhia ou dono correspondentes. embarcam a traineira e procedem 
da forma acima descrita. E. enqu.into o barco vai a Santos vender o peíxe. o:-. da 
rede licam em !erra cu id.indo dos reparos da mesma. Por sua veL. o lucro dos do
nos de! tr~fego e ba rco (quando se trata de: companhias sanlensl!s) consiste na di
fáen¡;a de pre¡;os C!ntn: os da labda dos " produtores" e a dos ··consumidores" . 

3 Haja visto. por exemplo, a relutancia na substitui<;ao das redes·de fundo pelas de 
superficie. mais condizentei com os conhecimentos sobre a nora e a fauna maríti
mas. Os arrastoes._ apontados como motivadores do empobrecimento da nora e. 
conseqüentem~nte, dos peixes. pelo continuo revolver do fundo do mar. sao ain
d.i as redes preferidas. mesmo quando o seu pre<;o nao é menor ao. de urna rede 
de supe!rfíi.:ic . . . · .. :··'" · 
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Mas quando perguntei a inúmeros deles o que fariam se tives
sem dinheiro, a resposta nao se fazia esperar: "M ovimentava ele. 
Dinheiro que nao enxerga sol, nem lua, nao cresce". E quando eu 
insistia sobre em que consistia movimentar o dinheiro: "Compr.ava 
barco de pesca e tráfego e punha homens para trabalhar. É d1sso 
que a llha precisa: de gente que de trabalho aos homens" . Desta 
forma ter barco de ·pesca representa o ideal daqueles que nem urna 
vez se~uer salientaram a vontade de adquirir dinheiro para cons-
truir, por exemplo, urna casa confortável 4

• • 

É comum que especialistas que se dedicam ao fabrico de ca
noas e barcos ou a confec~ao de redes, mais cedo ou mais tarde 
acabem fazendo 'para si próprios o objeto de sua especialidade. 
-Também é comum que um p~deiro ou um vendeiro, que disponham 
de capital, comprem para si urna rede, o que lhes garante o ter~o no 
pescado. . · 

Mas voltemos a pesca da tainha e ao pequeno pescador que em 
lugar de um "barco de caverna", possui urna canoa; em lugar de 
urna traineira, urna parte de um tresmalho e em lugar de. manter a 
ordenado urna tripula~ao, é ele próprio o "mestre" de sua canoa, 
incluindo-se na partilha do pescado, recebendo o seu "quinhao". 
nao em dinheiro, mas "in natura". 

O ciclo desse peixe tem, por peculariedade da espécie \ seu iní
cio titubeante, seu clímax e seu declínio, e estes sao momentos de 

4 Já se observa na Ilha o emprego do capital em meios de pesca mais eficientes. 
mas mais caros, como por exemplo, na traineira ou no cerco flutuante. mesmo 
por pessoas que nao sao pescadores. Muitas vezes o próprio dono. é verdade, 
participa de seu uso . Mas outros há que já estao mantendo a ordenado um grupo 
de "visitadores" de cercos ou de manejadores de traineira. Há pouco, em llhabe
la, seis sócios (nao pescadores) adquiriram urna por sessenta mil cruzeiros. Cada 
um entrou com seis mil cruzeiros iniciais, devendo pagar o restante em n<i>Venta 
dias (segundo eles próptios, "como produto do uso da _rede"). Um ce~co ílutuan
te fica atualmente em dezoito mil cruzeiros. Meio eficiente de pesca ria. tem ape
nas a desvantage~ de ser fixo e de ter o seu número regulado por lei " para que 
nao fi'quem muito próximos uns dos outros". Na Ilha há cerca de 30 cercos. 

5 A tainha é peixe do mar da familia dos Mugilídeos. Cria-se, porém, em. águ~ doce 
e vive, durante algum tempo, na água salobra das em?ocadur_as; depoas. vaa p~ra 
o mar. Observa~oes mais acuradas vieram desfazer a 1mpressao de que este pe1xe 
entrava para as lagoas, rios e estuários para aí desovar. Se isto é verdade par~ ou
tros peixes. nao o é para a tainha que, se entra efetivamente nesses lugares. ~ por 
questoes exigidas pelo seu próprio desenvolvimento (p~imeira f~se de su~ v1~a). 
Esta permanencia coincide comos meses de verao. "Ca1am, porem, os pnme1ros 

264 

significa~ao diferente na faina de sua pesca, que dura cerca de. tres 
meses. Expressoes localmente usadas caracterizam popularmente 
estas diversas fases . Assim, quando já em fins de maio, urna ou ou
tra tainha aparece e cai, incauta, na fisga do facheador 6, prenun:
ciando a ••esta~ao", fata-se em "tainha sol ta"; quando depois, nos 
meses .de junho e julho, após o sopro dos esperados SW ., aparecem 
em grandes magotes, marchando as centenas para o norte, sempre 
próximas a costa, usa-se a expressao "peixe de corrida"' finalmen
te, em .agosto, a tainha é "peixe de arribada", porquanto, parando 
no pont9 a que tenha chegado, nao sobe mais, come~ando a voltar 
para o sul, ocasiao em que seu número vai decrescendo considera
velmenie, até se reduzir ao aparecimento esporádico de urna ou ou
tra durante o ano 7

• 

Durante a época que precede a che~ada do mugil, ~ ativida~e 
(no que toca a pesca) se resume no conserto dos arrastoes de prata 
ou tresmalhos, na substitui~ao das partes corroídas pelo uso do ano 
anterior, na fabrica~ao de redes novas e na coloca~ao das mesmas, 
para secar, nos varais das praias, depois de um banho de resisten
cia, com água de. casca de ar.oeira, mangue ou cajueiro 8• 

minuanos, trazendo-nos os frios andinos (o que sucede em abril) e as tainhas reti
ram-se das numerosas lagoas do su! brasileiro, para, como se diz em Santa Cata
rina. "correr o corso". É o " peixe de corrida" da llha. Saindo ao mar, a tainhajá 
vem ovada e gorda, fornecendo as apreciadas ovas de tainha. l:. nessa corrida que 
se dá o fenómeno da piracema: postura dos óvulos pelas tainhas fCmeas, expul
sa o do semen pelos machos e fecunda~iio de urna parte mínima dos primeiros. l:. 
a tainhota gerada nessa ocasiao que se recolhe, depois, para a água doce. E o ci
clo continua. Tudo isso, menos a designa~ao científica, é do conhecimento do 
pescador. 

6 "Fachear" (de facho) é na llha sinónimo de "fisgar". O fisgador vai em urna ca
noa, erguido, com umpé em cada bordo, levando na mao a fisga (propulsor ter
minado num garfo de tres ou cinco pontas) com a qual vai indicando a dire~ao 
aos dois remadores. Perseguem o peixe com a popa na dire~ao e sobre ela assen
tam o facho. Esta forma de pescaría, realizada a noite, tem o sentido de um ver-
dadeiro esporte. Só conheci um fisgador em Ilhabela. · 

7 M uitas vezes se o u.ve a expressao: "Vamos apanhar tainha de corrida", referin
do-se aque!as que saem em mantas, precipitadamente, acossadas pelo refriamen
to das águas. costeando as praias e saindo barra a fora cm época certa do ano. 
Porém. quando se diz "a tainha é peixe de corrida", esta é urna forma de caracte
ritá-la . Também sao assim chamados a cavala. o bonito, a enxova, etc ... 

·· Peixe de arribada": arriba:- é na llha sinónimo de voltar. 
X t- i;:rvl!-se a c.:asc.:a de aroeira. cajueiro, mangue ou cobi. Deposita-se a rede numa 

c.:anoa e sobre ela despeja-se o líquido. deixando-se~a embebida durante um dia. 
Depois t: posta para secar nos varais, em posi~lio horizontal. Renova-se o proces
~o sempre que a rede está perdendo a cor ou quando se fazem reparos com peda-
1.'.0~ de rcdl! nova. 
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Tive oportunidade de assistir a um desses momentos de expec
tativa, quando, tudo pronto, espera-se pela chegada da tainha. Os 
olhos do pescador, quando no mes de junho, se voltam constante
mente para sondar a bocaina, o ponto de referencia barométrico 
enunciador do SW., "o vento forte que encosta tainha" ., .. Nessa é
poca, quando ele sopra impiedoso, varrendo as praias e ericanéio as 
águas comumente lisas do canal em marolas, impedindo qualquer 
atividade fora de casa, há certa preocupacao por parte do pescador -
temeroso de que, soprando demais, ponha as "mantas" para fora 
do canal ou as fraccione em cardumes menores 11

'. 

É comum que do outro lado, no continente, no local denomi
nado Bairro de Sao Francisco, a pesca já decorra animada quando, 
em llhabela e imediacoes dO lado de cá, ainda nao comecou. Pren
de-se j·sso ªº fato de lá existirem os baixios c·baixos" como se diz 
na llha), zona preferida nao somente pela tainha, como pelo cama
rao, que encontram mais alimento· em fundo de vasa. 

o. aparecimento de pescadores do Bairro a vender tainha na 
llha, é incentivo para os daqui arrostarem o mar, principalmente a 
noite, a procura de mantas para cercar. Chegam muitas vezes até 
Baraquecaba, no continente, distancia nada negligenciável, voltan
do, ao amanhecer, nao raro com a rede enxuta. O motivo dessas 
longas .. caminhadas" nao é tanto o lucro que possa 'advir, mas a 
emocao de apanhar e ostentar os primeiros peixes da temporada. E. 
verdade que nessa ocasiao aproveitam-se os cercadores de taínhas 
para apresentá-las ao ··mercado" pelo preco mais elevado que esse 
peixe chega a atingir. Também, é quando se encomenda o peixe an
tes da pescaría, e quando um dono de hotel nao hesita em pagar 
urna tainha verdadeira até a 12 cruzeiros e um parati, a 7 ou 8. Nes
sa fase da pesca há aspectos curiosos: em primeiro lugar, somente 
os amantes mesmo da pesca e que dispoem de tresmalhos (rede con
duzível em canoa) é que. arrostam o mar para ir cercar pei~e onde 

. . 

9 Um pes1.:ador me explicou: "Conhece-se o vento por <:orno de se forma . O SW . 
tra1. es1.:ure<:imento na bocaina . O NO. traz bolas de nuvens brancas em cima da 
serra no co nt inente. Estas bolas avancam na direcao de Sao Sebastiao. formando 
uma grande bola unica que se precipita num vento forte sobre o canal. t: assim 
4ue o NO. se transforma no SW. E o SW . é o vento que estamos esperando para 
encostar ta inha" . 

10 Con he<:em e usam a expressao cardume. Porém usam a palavra " manta" para as 
maiores 4uantidades de peixe . 
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ele se encontre; em segundo lugar, é a fase da venda local, quando a 
"tainha nao dá nem para o gasto" ou entao, quando as dificuldades 
de captá-la a colocam a pr~s tao exorbitantes, que nao podem inte
ressar as lanchas de pesca 11 • Além disso, a pesca com tresmalho exi- · 
ge que se selecionem os componentes de cada canoa, porquanto, 
como veremos depois, cada um deles tem sua f un ca o definida. Vi, 
por exemplo, com que insistencia se ·procurava a colaboracao de 
um rapazinho de quinze anos, durante noites seguidas, sin1plesmen
te porque ele era um bom chumbereiro e nao se podia encontrar ou
tro. Também é a fase da rivalidade entre os ternos de tresrrialhos, os 
pescadores guardando o segredo do local em que conseguiram en
contrar ó peixe e evitando até fumar, quando pescam a 11oite, para 
nao denunciar aos outros a sua presenca. 

Na época do clímax as coisas assumem outro aspecto. É co
mum ouvir-se, quando o mar está calmo e o vigia anuncia um car
dume em movimento, o toque repetido da buzina de rede, convi
dando os pescadores a tomar parte num arrastao. E um dono de 
tresmalho me dizia: ••Agora já nao tem ciencia. Qualq~er um ·pode 
puxar cabo num arrastao. No tresmalho nao: cada homem precisa 
saber o que faz". 

O chamado da buzina, nao raro, é inútil. Quantas e quantas 
vezes ouvi o toque clamoroso, insistente, por horas a fio! O pesca
dor "fortuito" que nao faz da pesca o único meio de vida, tem exi
gencias especiais quanto as condicoes do tempo, oportunidade da 
hora, disposicao individual. .. E um dono de rede se queixava amar
gurado: .. Toquei a tarde toda e nenhum malvado apareceu. Havia 
tainha de se pegar com a mao na praia. Nao sei o que me prende 
nessa llha!". E o desalento do homem chegava ao paroxismo quan
do me contava que tivera um dia que levar mulheres da casa para 
deitar rede: "E de noite nao faltou malandro que viesse procurar 
peixe pra comprar". o fato de levar mulheres a pesca significa va 

11 As lanchas de pesca tém possibilidade de escolher a justa época e local para a ob
tencao dos peixes de melhor qualidade e melhores precos. A tainha, que nao é um 
pdxe fino. apresentando a penas a vantagem de ser obtido em grandes quantida
dcs. nao pode inleressar as lanchas de pesca nesse período inicial. Se a sardinha 
atraí para a llha Grande os pescadores, é porque lá compram urna caixa de ses
senta quilos a d oze cruzeiros e a revendem em Santos a razao de noventa centa
vos o quilo. Urna tainha comprada no inicio da estacao a dez cruzeiros ou mes
mo a oito. seria revendida em Santos ao preco de lrés cruzeiros e cinqüenta cen
t~1 vos o quilo e, muítas vezes, nao atínge eta a dois quilos ... 
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urna tao grande afronta aos costumes Iocais e aos brios masculinos. 
que era imperdoável 12

• E terminou: ºMas vá a gente tocar viola. 
que é a buzina da ciranda, e logo está todo mundo aí". 

O que o pescador nao compreen4ia era que a ciranda i .1 é um 
dos únicos divertimentos na Ilha, ao passo que a pesca. apenas um 
achego na vida daqueles que se dedicam muito mais a agricultura 
ou a um mil número de outros afazeres. Porque na verdade. como 
já o dissemos, o único centro especializado em pesca na llha é 
Sombrio (Baía dos Castelhanos) que, por condicoes especiais de lu
gar abrigado e piscoso, teve em suas águas o primeiro cerco flu
tuante do Estado e do Brasil; onde a sucessao de qualidades diver
sas de peixe durante o ano todo permitiu o acúm ulo de capital para 
a aquisicao de barcos de pesca e onde a agricultura está nas maos 
das mulheres ou é afazer secundário a que se entrega o homem 
quando desembarcado••. 

Sem dúvida, a época da tainha causa urna movimeritacao desu
sada. Mas mesmo assim, na regiao do canal, principalmente nas vi
zinhancas de Ilhabela, desperdi~a-se bem negligentemente a opor
tunidad~ . E aqueta cena que Conceit;ao Vicente de Carvalho ·~ pre-

12 No Bairro do Bonete, segundo me informaram, as mulheres ajudam a puxar na 
rede; nao, porém, a lancá-la. No que se refere a pesca, o trabalho feminino se li
mita ª· confeccao da rede e ao .. conserto" do peixe (limpá-lo, salgá-lo e pó-lo ao 
sol para secar). · . 

13 Ci.randa é na llha sinónimo de baile. 
14 O Recenseamento Brasileiro de 1920 dá para a llha 1.803 pessoas.na agricultura e 

91 na pesca; o Recenseamento Paulista de 1934, 1.527 na agricultura e 198 na 
pesca (incluindo tres mulheres). Em dados fornecidos pelo encarregado de es
tatística de llhabela, ao Ministério da Agricultura, sobre as atividades das Colo
nias de Pescadores em 1942, o número de pescadores que tiraram caderneta para 
o exercícío da profissao subía a'704. Desses, porém, apenas 188 estavam em ativi
dades. Esses dados sao significativos: os dó recenseamento. por evidenciar a pre
dominancia da agricultura; os últimos, por mostrarem como os conhecedo res da 
pesca (e que quiseram se garantir caso tívessem que se voltar ao mar) sao em 
maíor número do que os que realmente estao em ativídade. 

No livro de matrículas de escola isolada do Sombrío, nao encontrei um ún i
co paí de aluno que nao fosse pescador. 

Há núcleos de povoacao que estao se desenvolvendo em conseqüencia da 
pesca e parecem se especializar neta. Por exemplo, Estácio, onde foi localizado 
um .. cerco de japones", as oito familias que atualmente residem no local sao 
mantidas pelos donos do cerco os homens,'como visitadores e cuidadores do mes
mo; as mulheres como " consertadoras" do peíxe. 

15 V. C ARVALHO, Maria da Concei~o Vicente de. Santos e a geograjia humana 
do litoral paulista. 1944. p. l 08 e 112. (Tese de doutoramento. nao publicada a in
da.) 

268 

( \ 

senciou em muitas praias do litoral paulista, onde "nesse tempo 
toda a vida do praiano fica na dependencia estreita da buzina da re
de" e onde "ao som da buzina ninguém resiste; todos os afazeres 
sao suspensos, e somente os que nao podem mais andar deixam de 
correr para a praia", foi grandemente modificada na Ilha, pelo me
nos na zona do canal, para desatento dos que conservam a.memória 
de t~mpos em que as coisas eram diferentes, de quando os homens · 
teriam mais no~ao de que estavam desperdi~ando urna oportunida
de rara, porque nao contavam com os trabalhos na ceramica, nas 
fábricas de aguardente, na serraria, etc, que agora atraem os habi-
tantes dessa área, com seus salários convidativos. . 

Devido a isso, é comum que na época da tainha os dois sócios 
de um tresmalho (geralmente sao dois) estejam constantemente em 
consúltas para combinar se vao }anear rede ou nao, e quais serao os 
companheiros, porque nao é fácil encontrá-los a postos, principal
mente quando é necessário ir cercar o peixe do outro lado, onde so
pra vento frio que denominam de "terralao de boca de barra" e que 
também arrefece o animo do pescador... . ' 

Embora nao haja, quanto ao pequeno pescador, nenhum con
trato entre os h<;Jmens que tomam parte numa rede, sao quase sem
pre os mesmos ,que pescam ·para um determinado "terno" de tres
malhos. 

A pescaria a noite, além da vantagem de nao impedir as ativi
dades diurnas, apresenta a de que, com urna rede de seis bra~as de 
altura, pode-se cercar peixe numa profundidade muito maior. 
Quando durante o dia, há necessidade de deixar "rede morta" que 
toque o fundo, impedindo que o peixe saia por baixo 16

• 

Embora a tainha possa ser apanhada com qualquer rede, desde 
que o tamanho da malha nao seja nem demasiado grande, nem pe
q ueno, para permitir que ela fique presa pela cabeca 17, o sistema 
mais usual para captá-la é o do tresmalho. O nome tresmalho pro
vém de urna antiga rede, hoje em desuso na Ilha, e que realmente se 

16 Quando é cercada u'a manta parada, as tainhas fazem um movimento rápido 
para o fundo, levantando grande quantidade de lodo. Nesse movimento, encon
trando saída por baixo, se vao. 

17 A tainha e o parati sao peixes que nao vem .. copiados" (isto é, no "cópio" da re
de), mas .. emalhados". Os que nao se emalham, quando a rede é recolhida sa llam 
üs vezes até um metro acima d'água pondo-se a salvo . Donde serem as redes a 
eles destinadas feitas com malhas do tamanho da cabeca do peixe. 
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" compunha de tres malhas: urna parede frouxa de malha fina no cen
tro e duas paredes de malhas largas (do tamanho da ca beca de urna 
tainha) de cada lado, ligadas a tralhas e cabos co~uns. Desta fo~: 
ma, as tres redes ficavam sobrepostas. Era urna rede ~e espera. 
que, fundeada por meio de um chaco ou ~oita, era reco~h_1da depo1s 
·Com os peixes que se emalhavam, quer v1essem por um lado, quer 
por outro. Conhecida também por "orbitana" ou 04 rede de portu
gues", também foi denon:iinada .. feiticeira" porque, segundo o pes
cador, ''p.eixe que nela bater nao escapa". O peixe grande ftcava re
tido na malha grande; o pequeno, mesmo atravessando a malha 
grande, ftcava detido na mal ha do meio ou pres? no saco f or~ado 
pela superposicao das duas redes. Segundo me 1nformaram, a1nda 
se encontram orbitanas eni Ilha Grande e Santos. 

Mas o que se denomina de tresmalho hoje, é urna rede de um 
únic·o tipo de malhas. Há os tresmalhos para tainha e ?S tresmalhos 
para paratis. Comumente, tem 70 bra~as de compnmento (cad~ 
urna das partes), por seis de altura. Sua malha, quando para parat1, 

. é de ·uns 2 cms. e quando para tainha, um pouco maior. Na tralha 
do chumbo, eni lugar de chumbo, usam-se saquinhos de areia pa_ra 
nao f azer barulho nos bordos· da canoa e nao espantar o peixe aris
co. O tresmalho nao possui cabos: as mangas da rede sao recolhidas 
diretamente na canoa. Na manga por onde se comeca a !anear, a 
tralha do chumbo e da cortica terminam em do is cordéis, cuja f un-
cao veremos depois. . . 

No cerco com tresmalho procede-se da seguinte forma: saem 
duas canoas cada urna delas com urna rede (as duas juntas consti
tuem o "ter~o" de tresmalhos) e tres homens. A pequena distancia 
seguem canoas que vao "aparar'" tainha. · . 

As canoas que transportam o tresmalho tem um mestre (pope1-
ro), um chumbereiro e um proeiro. De início, todos remam. Quan
do se va·i procu·rar mantas para cercar, o proeiro é que va~ indican
do a posicao a ser seguida: "Para for~! Para o nosso lado! A ~or~s
te!". Avistando o cardume, que de dta reconhecem por um hge1ro 
marulhar e opacidade em forma circular no centro do cardume e a 
noite, por um clarao típico 11 a que na llha denominam de .. incen
dio de tainha", localizam-no para comecar a largar. A manta, 
quando em movimento, deve ser avistada a urna distancia mínima 

IM Nao é apenas a tainha que faz incendio. Muitos outros peixcs o faLcm e de todos, 
.. o mais belo" é, segundo o pescador, o do peixe-galo. 
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de uns vinte metros~ para que haja tempo suficiente para o cerco. 
Entao. as duas canoas agem da seguinte forma: aproxirnam-se e 
urna delas lanca a outra a "ourela" da rede, terminada pelos dois 
cordéis de que falamos acima; esta segunda canoa toma o final da 
rede da primeira e, transpassando-a na sua própria rede urna bra<;a, 
amarra os dois cordéis. Lanca, entao, a "ourela" de sua rede a pri
meira canoa que faz o mesmo. As duas redes se encontram, agora, 
unidas. A isso chamam eles "perfiar" as redes. Comeca-sc, entao, o 
cerco: o proeiro vai dirigindo e remando; o chumbereiro, apenas 
!aneando o chumbo e o mestre, "lan~a urna duchada de rede e dá 
urna remada", isto é, lanca a cortica. Tudo isso é feíto corno rníni- · 
mo de barulho possível. Po.-ém, quando o cardume se espanta por 
um ban.ilho involuntariamente feíto, esquece-se a precauc;ao: tudo 
se precipita num turbílhao. Mestre e proeiro já n_ao se encarregam 
de sua missao: a sua única preocupacao é cercar o peixe cnquanto é 
tempo. O chumberei·ro vai }aneando o chumbo; mas a corti~a é dei
xada, caindo a rede n'água aos montües e abrindo-se por si . 

Tudo se resume agora ·em aprisionar a manta toda: "Cardume 
cortado nao emalha", diz o pescador. 

O magote tendo a frente impedida pela rede que comc~ou a ser 
lan~ada, comeca a volteá-la e se nao houve tempo para barrar-lhe a 
saída, se porá ~ salvo. · 

Descrevendo um círculo, as duas canoas se aproximam nova
mente e, passando urna pela outra, sempre lan~ando rede, fazem 
com que as duas partes do tresmalho novamente se justaponham. 
Está fechado o cerco. No interior dele as tainhas saltam desespera
damente. As o u tras canoas que foram ajudar a "aparar", colocam':' 
se ao redor, a intervalos, ten do icadas as" en treparas" 19

• M uitas ve
zes urna canoa penetra dentro do círculo, a fazer barulho sobre os 
bordos com os remos, para "assustar" o peixe. A vibra~ao dos re
mos na canoa produz um barulho surdo, característico, que fica nos 
ouvidos da gente, mesmo depois que acaba a esta~ao . 

19 " Entrepara" é o que se conhece em outros lugares como nome de "angareira". l: 
urna pequena rede, de forma triangular, de malhas miúdas, que tem a cabeceira 
cosida numa vara móvel. A parte inferior da mesma é amarrada num dos bordos 
da canoa. No momento adequado, icam-a vara, de sorte que a rede forma urna 
parede. E as canoas com entrepara se colocam no cerco de forma a 4ue, o bordo 
com a rede levantada, fique para fora. A tainha bate na malha e ca i dentro da ca
noa . Os aparadores dao 1 / 3 das tainhas que conseguem ao tresmalho . 
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Ao cabo de algum tempo, comeca-se a recolher. Cada urna das 
canoas que transportou o tresmalho vai agora voltando pelo mes
mo lugar por onde veio. E a rede, suspendida, se apresenta como 
um agulheiro de peixes. Os que nao se emalharam ainda, ~altam 
agora, mas vao hater de encontro as entreparas e se depositar no 
fundo da canoa de espera. Chegando as duas canoas ao ponto de 
partida, desatam os cordéis, recolhem a rede e voltam a terra com 
o respectivo carregamento que vai se amontoar num lugar com~m . 

Quando se faz mais de um lance, vai-se deixando a partil ha 
para o final. Quando na divisao sobram peixes, sao eles vendidos 
no momento ·e o dinheiro repartido. Quando nao há comprador. o 
peixe que sobra é cortado em postas e distribuído no quinhao. 

Da partilha se encarregam os mestres~ e a primeira pon;ao que 
se tira é o "terco do tresmalhu". 

Na divisao do pescado observa-se o seguinte critério: 

- o proprietário do .. terno" de tresmalhos e das duas canoas 
recebe 1 / 3 do total do peixe; 

2 - o proprietário nas condicoes anteriores e que ainda parti
cipe da pesca, recebe 1 /3 e mais um quin hao~!'; 

3 - o proprietário de urna canoa e urna parte do tresmalho re
cebe 1 /2 de 1 /3; 

4 - o adulto que entra com servico apenas ou a crianc;a que 
trabalha como adulto recebem 1 quinhao; a crianc;a, meio 
quin hao. 

lnformaram-me de que, se o proprietário de um tresmalho nao 
possui canoa e a toma de empréstimo, dará ao dono da mesma um 
quin hao igual ao dos pescadores, tirado de sua parte no terco ·do 
tresmalho. Contudo, nao vi caso algum em que isso se observasse: 
os donos de rede eram também donos de canoas. 

Chega, finalmente, o fim da estacao. A t~inha já abarrotou o 
mercado local, já passou a interessar as lanchas de pesca e já consti
tui urna boa parte da provisao do peixe seco. Porque é comum "es
calar" tainha, isto é, .. consertá-la" (limpá-la), salgá-la e pó-la ao sol 
nos varais das casas, para suprir a falta nos momentos de escassez. 

20 " Quin hao" é urna quantidade variável de peixes, resultante da divisao do "~on
te'" conseguido ·por seis (sao seis componentes da tripula<;ao) depois que se t1ro u 
o terco do tresmalho. Se, por exemplo, pescaram 39 tainhas. o terco será de 13 e 
as 26 restantes sao divididas por 6. O quociente é o qu inhao (nesse ~aso. -' l. 
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As tainhas que agora aparecem, sao as .. tainhas de agosto" , magras 
depois da desova, com um colorido diferente, que um caicara me 
dizia ser "cor de tainha choca". . 

E o tresmalho volta a inatividade. Ou entao, tirando-se-lhe 
parte ·do "'chumbo" para que se torne mais leve, é transformado 
numa '_'mjnjoada'', rede de espera com que se entregam a matan~a 
de outros peixes "emalháveis" que vao entrando na circulacao. 
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O CERCO FLUTUANTE: UMA REDE DE 
PESCA JAPONESA QUE TEVE A ILHA 
DE SAO SEBASTIÁO COMO CENTRO 

DE DIFUSÁO NO BRASIL 

Há mais ou menos vinte e cinco anos 1
, japoneses que foram se 

estabelecer na Ilha de Sao Sebastiao (litoral norte do Estado de S. 
Paulo), ali introduziram um engenhoso meio de pesca, entre a cu
riosidade e a desconfian~a dos moradores locais, a princípio, e a ad
miracao e o ressentimento dos mesmos, depois, quando "o cerco 
provou bem" e se mostrou um dos apetrechos mais eficientes na 
captura do peixe. 

Como de sua terra natal nao houvessem trazido a rede, mas 
apenas o que, para urna grande maioria, nao passava de urna idéia 
vaga a seu respeito, pouco familiarizados como estavam com a téc
nica de sua f abricacao, o fato explica nao apenas a primeira tentati
va frustra da de instalar · o aparelho entre nós, como a lentidao no 
seu processo de difusa o e ainda, o reno me qile uns raros especialis
tas entralhadores conseguiram ao longo de ~odo o litoral paulista. 

A respeito da data, os informes nao coincidem, variando de 1.5 a 25 anos. Aoque 
consta, porém, os primeiros japoneses teriam aportado a Ilha cm 1916. E o pri
meiro entralhador de cercos chegou ao Brasil cm 1919 tendo, depois de residir · 
por algum tempo cm Cabo Frío, mudado para a Ilha (Sombrio). Tomamos a· 
data de 25 anos, embora com reservas, por ter sido a mais constante nas informa
~oes. 
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O cerco flutuante, "cerco de japones" ou simplesmente '.'cer-

. co", como é ma.is com'umente designado boje, consta essencialmen
te de duas partes: a casa ( rodo) e a espia (caminho) 2• A primeira, que 
é o reservatório, assemelha-se a um gr~nde coador de café, embora 
nao af unilado e, ti cando submersa, assenta-se no fundo, denuncian
do-se a superficje das águas apenas por urna elipse de gomos de ta
q uarucu. É. construida de malhas de tres tamanhos, conforme sua 
distribuicao: as das paredes ou rodo, de 4 cm. de fio n9 9; as do fundo 
de 5 cm. de fio 12 e as do círculo de despesca, círculo de copiada, c6-
pio ou ensacador de 3 cm. de fio n9 18 3• 

As faces laterais e o fundo sao constituidos por panos perjia
dos, porquanto o cerco é feito em partes, cabendo ao entralhador o 
trabalho máximo e final de dar-lhe a forma. A casa possui urna en
trada que vai da base a superficie. Nessa, duas paredes de redes da 
mesma altura que ela, sao colocadas lateralmente de modo a produ
zirem um corredor que vai se afunilando no sentido do raio do apa
relho. Ao redor da porta um.jie/ é destinado a fechá-la quando pu
xado, impedindo a saída do peixe por ocasiao da despescq. A um 
d()S lados da entrada vem se perfiar a outra parte do cerco - a espia 
ou camihho - pano de rede retangular, de malhas de 8 cm. -de· fio n' 
9, e que, na outra extremidade, vai se prender ao "costao" •. 

A casa tem de 75 a 90 bra~as de circunferencia e sua altura va
ria de acordo com o local em que 6 instalado o aparelho, o que im
plica em que o entralhador tome conhecimento prévio do sitio em 
que vai f undeá-lo '. Quanto ao caminho., tem ele comprimento va-

2 As designa~es entre par!nteses sio as usadas na llha. Nio sei como eram cha- . 
madas as partes do cerco no Japio. O que é evidente, é que nenhum vestigio apa
rece na terminologia aqui empregada. 

3 Quanto mais alto o núniero do fio, mais grosso é ele. Note-se que o círculo da 
despesca é parte integrante do fundo, localizando-se num dos cantós deste e a 
parte do cerco de malhas mais apertadas e resistentes para garantir o peso da car-
ga na despesca, como veremos. . 

4 Chama-se "costio'' na llha a costa alta, pedregosa e escarpada, qúe eai abrupta-
mente no mar. . . 

5 A localiza~io de um cerco depende de muitos f atores: dé ser o local abrigado, de 
oferecer a necessária profundidade para que o aparelho nao fique a merd das á
guas. Além disso, o cntralhador dcvc conbcccr a altura máxima das águas nas . 
marés, bem como a configura~o geográfica do local para dispor a bóCa da rede 
cm direcao certa. Nisso tudo, guiam-5e por mero empirismo, tanto que é comum 
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riável de acordo coma distancia em que se acharo costio (IS, 20, 
30. bra~as), enquanto que sua altura depende dos mesmos fatores 
que determinam a da casa. · 

O cerco mantém-se fundeado: gomos de taquaru~u. amarrados 
·de tres em tres ao redor de um cabo de juta ou imbé e presos ao fun
do por meio de poitas (ancoras), servem de bóias as panagens da re
de. Esta pode ser retirada sem que se remova aquele sustentáculo: 
pela tra/ha que passa ao redor do cerco todo, é ele abotoado nas 
bóias. . 

A superficie das águas, pois, a presen~a de um cerco flutuante 
se denuncia apenas por aqueta elipse e aquele fio de gomos de ta
quaru~u presos ao costao. 

Fác.il é compreender-se o funcionamento da armadilha: os pei
xes que se avizinham do costao, batem na espia. "O su~so do cer-

. co", disse-me explicativamente um cai~ara, "está-em que, scndo o 
peixe estúpido, nao sabe dar m~rch~ a ré e bat~ndo no ~b,stáculo, 
com~a a contorná-lo, encaminhando-se para a porta do rodo". 
Urna vez dentro, continua a fazer movimentos rotativos,-scmpre 
volteando a rede, mas as duas tapagcns, colocadas lateralmente na 
porta, lhe barram a retirada. Além disso, a abertura afunilada f aci:
lita a entrada do peixe, mas dificulta a safda, devido a pequena su
perficie livre que apresen.ta no interior. Conscguem se p6r a salvo 
com. facilidade apenas aquetas cspécics que~ como a tainha, dis
poem do salto como def esa 6• 

A presenca de pescadores só se faz necessária para a despesca. 
operacao que consiste em ºlevantar o fundo da rede a partir de uma 
.das extremidades para acumular todo o peixe na outra, donde é rc
colhido pela embarcacao". Os visitadores entram pelo cerco a· den
tro em duas canoas. Urna delas, pequcna, com dois homcns apenas; 
com~a a funcionar na boca do aparelho, fechando a porta em pri
meiró lugar, enquanto a outra, maior, com tres tripulantes, na ex
tremidade que fica do la~o·.oposto ao círculo da despesca': a rede 
vai sendo tomada de um dos bordos da canoa grande, o peixe sacu-

"darem baixa" aos pedidos de localiza~o cm certo iugar .,Or constata~o poste-
rior de que nao é adcquado. · 

6 MUSSOLINI, Gioconda. O cerco da lainha na llha de Sio Sebastiio. Socio/o
gia: revista didática e científica. S. Paulo, 7 (3): 135-147, 1945. 

7 Há uma técnica especial na 'despesca, o que exige que o proeiro e .º popeiro te
nham prática para nao soltar o pcixc. Quanto ªº terceiro tripulante da canoa 
grande, pode ser até uma crian~. porquanto seu trabalho se restringe cm colhcr 
rede morta. A esta opera~o eles se rcfcrcm na llha f atando cm saber ".fazcr ncr-
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(> d1dn para diante e a parte da rede sacudida largada por baixo da ca
noa . Chcgando dcfronte da canoa pequena. que se manteve parada, 
co111e~a a a~ao conjunta das duas. descrevendo elas um semicírculo 
dentro do cerco. realizando a mesma operacao que acab~mos de 
dcscrevcr. até que. quando ambas se encontram no ensacador. todo 
o c<1rregan1ento está ali .icumulado. Virada esta parte para dentro 
das canoas ou com o auxilio do sarico (espécie de coador de rede, 
1nunido de um cabo). o peixe é recolhido. Em tempos de abundan
cia. as \·isitas se amiúdam e muitas. vezes. enquanto se despesca, a 
porta do cerco. que. logo depois de realizada a operacao inicial, se 
ahre novan1ente. já vai dando entrada a outros peixes, comecando
sc novo descarregamento mal se termina o primeiro. Comumente, 
porén1. as visitas se f azem de 4 a 6 por dia a intervalos regulares de 4 
a J hpras. 

()uando o cerco se localiza distante da r.esidencia dos visitado
rc ~. pcrn1anece1n eles durante o dia em palhocas das proximidades, 
rc!!rcssando para casa ao findar o trabalho diário. Mais comum, 
porén1. é aproveitar-se a mao-de-obra das vizinhancas, empregan
do-se os hon1ens como \'Ísitadores e as mulheres como consertado
ras '. 

Atualn1ente, urn cerco fica em dezoito mil cruzeiros. O entra
lhador trabalha por empreitada. Na própria llha, individuos que 
Lt1cn1 rede para fora. sao pagos para tece-las de acordo com os ta
nianhos padrao. Co1no remate, vem o entralhe, que dura aproxima
da1ncntc vinte dias. porquanto o fundo é todo recortado e perfiado . 
A 1nao-dc-obra custa seis mil cruzeiros; dos quais tres mil sao págos 
aos rcdeiros'e os out ros tres mil conservados pelo entralhador. U m 
cerco é n1antido n 'água durante uns oito ou dez dias. Depois, retira
do para reparos e banho de resistencia. Para reparos sao cobrados 
cen1 cruzeiros diários. lsto quando se trata de consertos que exijam 
a n1ao de especialistas. porque na maioria dos casos, os próprios 
donos se incumbem do trabalho. Um cerco feíto de .. bom fío " dura 
de ano a ano e meio em uso sem reparos. 

Evidenten1ente este aparelho de captura nao pode substituir 
[•)dos os outros 1neios de pesca: nao se presta para aqueles peixe~ 

'o·· na n.:dc. ísto é. csticá-la devidamente no momento em que se comec;a a levan-
tú·la. . 

X 1.111 Lstúcitl. por cxernplo. desenvolveu-se importante núcleo de pesca em virtude 
de um ccn:o ali ltK;..lli,wdo . Aproxímadamente dez famílias se ocupam unicamen-
1c co m seus servi<;os. 
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que, como a garoupa, o cherne, o dourado, o badejo, a enxova, etc, 
se enfurnam em pareéis ou vivem em pesqueiros e para estes, é o em
prego da linha de fundo ou do espinhel, a forma adequada de pesca
ría. Com as sardinhas, peixe de superficie, a traineira realiza verda
deira proeza nas noites sem luar, quando os pescadores "fazem os 
escuros", auxiliados pela fosforescencia que o barco faz na água, a 
qual nao apenas permite localizar os cardumes, como .os mantém 
aprisionados dentro do círculo luminoso. Quanto as tainhas e para
tis, peló fato de pularem muito o tresmalho é a rede indicada, tra
zendo-os e1nalhados e nao apenas copiados. "As espécies consegui
das com o uso do cerco pertencem geralmente ao grupo que se dis
tingue pelo hábito de nadar a "meia-água"' em cardumes ou isola
damente, acompanhando a linha ·da costa e o contorno das ilhas, 
em movimentos migratórios de periodismo estacional." 9 

* * * 
Quando se viaja ao redor da Ilha de Sao Sebastiao, depois que 

se deixou para trás a zona do canal, observa-se, paralelamente a 
mudan~a de paisagem natural, u'a mudan~a no cenário da pesca. 
As adjacencias do canal, que apresentam maior superficie de terras 
baixas 111

, arenosas e livres de escolhos, constituem também a área 
das redes de arrastar para a terra, dos covos e dos tresmalhos 11

, mos
trando, ao longo das praias, os panos de rede estendidos a secar, os 
ranchos de canoas, os rodos de que se valem para po-las no mar. 
Saindo-se dali , as praias sao exce~ao: desde que se abandona a Pon
la das Canas, no extremo norte, prevalece a rocha escarpada, íngre
me, caindo abruptamente dentro d'água, dando-nos a impressao d~ 
que a llha se cerca de imensa muralha de granito. Só muito rara
mente se depara com urna praiazinha exígua. Entra-se, assim, na 

9 A11uário da Pesca Marírima 110 Estado de S . Paulo. S. Paulo. Sec. da Agr .. lndús
tria e Comén.:io. Direto ria de Publicidade Agrícola: Depart. de Produc;ao Ani
mal: Divisao de Produ<;ao e Protec;ao de Peixes e Animais Silvestres. 1945. p . 77. 

10 Fa1. excecao a Praia dos Castelhanos, na Baía do mesmo nome. a maior praia da 
l lha. com dois quilómetros de extensao. 

11 Os arrasr1><"'. de praia tcm a prima1.ia. O s rre.rnwlho.,· só sao empregados pelos 
mais afci<;l)ados ü pesca e que vao cercar tain has nas vizinhancas do continente 
fron teiro antes da época e;:m 4ue sao a tingíveis. do lado de cá. pelos arrastoes. 

12 Na llha a dt:sig11:11.;:io de "harct>" é empn::gada a penas para as embarcacoes movi
das a motor. 
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" zona de pesca demandada pelos barcos 12
, zona por excelencia dos 

cercos jlutuantes. Quando, finalmente, se penetra na Bafa dos Cas
telhanos, vai-se encontrar a maior coecentra~o deles: dos vinte e 
um de que damos abaixo a rela~ao, dez se encontram no interior da 
baia, desde a Pon ta da Ca~uda, por onde se com~ a entrar nela, 
até a Ponta da ~have, por onde se a abandona. 13 

Por principio muito .conhecido no estudo de difusio cultural, o 
cerco f oi primeiramente adotado nos pontos mais próxímos daque
le em que se deu a sua introdu~ao, o que. explica o seu grande núme
ro n-a Bafa dos Castelhanos. lsto se deve nao so mente ao fato de ser 
aqueta a zona em que pf1meiro se constataram as vantagens de seu 
emprego, como ao de ter se localizado ali o especialista de sua f abri
ca~o, como ainda ao de se tratar do mesmo ambiente geográfico 
em que a armadilha surtiu efeito. 

De um ponto da Bafa - o Saco do Sombrio - o cerco se difun
diu depois pela periferia insular, com ex~ao da zona do canal ••, e 
pela costa norte do Estado, no trecho do litoral que se desdobra da 
Praia de Toque-Toque até a Praia de Picinguaba. 
. "As condi~Oes de local requeridas para a instala~io desse enge-
nho, tornaram o litor~l norte, com suas inúmeras enseadas, profun
das e bem abrigadas, o .trecho preferido para a instala~ao dessa ar
madilha de pesca", ao passo que "o litoral sul, de contorno regular, 
quase sein acidentes, desdobrando-se cm _praias de enorme exten
sio, nao se presta a fiJta~aO dOS CCrCOS" IS. 

Nem por isso, entretanto, a área de difusio do cerco flutuante 
se l'.CStringiu a zona norte do Estado. Embora muito tardiamente, a 
rede foi levada para Santos, Bertioga e liba dcSanto Amaro. O pri
meiro exemplar que apareceu ~m Santos, em meados de 1945, foi ali 
int.r~duzido. por um habitante da Ilha de Sao Sebastiio 16

• E boje, 

13 Dentro da Bafa dos Castclhanos é a seguintc a rela~o dos cercos aprovados por 
/ti: Ponta da Ca~uda,. P. Prcta, Aiata, Praia Vermclha, Figueira éte Fora, Fi-

. gucira de Dentro, P. do Mcio, Sombrio, P. do Machado e P. da Chavc. Além des~ 
ses há mais os da P. da Figucir~ P. da Aguada, P. da Fome, P. do P~. Saco do · 

. Est!cio, S. do R~rio, S. _do _Pirabura, S. dos Vermelhos, P. da Figucira, P. da 
ltatarñbora e P. da Cambaquara. Por lei a . liba ~crá ter 25 cercos. Ao que 
constá, porém, há mais de 30 cm funcionamento. · · 

14 Por lci é vedado o emprego de cercos ftutuantcs na rcgiio do canal, quer nas mar-
gens da llha, qucr nas do continente. 

15 Anuário da Ptsca Maritima ... p. 77. . 
16 Joio Margarido dos Santos, natural do bairro do Sombrio. 
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San.tos já conta: com sete destas redes. 11
• Este mesmo homem .está 

cog.1tando, no momento, de levar o cerco para Santa Catarina, sen• 
do tnteressante notar que f oi também o introdutor da inova~o em 
Ubatt,tba, localizando-a na Ponta do Flamengo, cm 1942. Além 
desse, um cn_tralhador da llha 11 informou-me de que, uma vez que 
nao lhc era possível· f undear um cerco para uso próprio no local ein 
que residia (Sombrio),. instalara um em Bertioga e outro cm Santos. 

Pode-se, assim, acompanhar de perto a difusao dcsta rede le
vada a efeito por uns poucos proprietários e cntralhadores a se des
locarcm pelo litoral distante do ponto de origcm de sua introdu~io .. 

Como inova~io, o cerco introduzido no Sombrío teve melhor 
. sorte q~e o espécime q~e me inf ormaram ter surgido há anos atrás 
~~Parati (Est_ado do Rio): este único exemplar, possufdo por um 
Jap~nes, c.ausou verdadeira perplexidade aos paratianos que nio. 
pod1am ~ttnar com a causa por que o afortunado oriental conseguia 
tanto pe1xe. Mas o cerco de Parati teve o destino de natimorto: nio 
sobreviveu ª.fase de incom~~eensio e espanto, e a retirada dos ja
poneses do htoral, por ocas1ao da guerra, pos fim a novidadc que 
passou sem deixar vestigios, urna vez que nao houvera tempo para 
o aprendizado de sua conf~io. 

. Nao me.?or perplexidade causou o cerco na Ilha na época de 
sua ·~!ro~u~ao: "P~gava demais peixe;·era o único; o pessoal recia-
. ~ava .' dtsse-me um ob~ervador da época. A inf orma~io é bem sig
n1ficat1va. em seu laconismo: traduz o reconhecimcnto da eficácia · 
do. n_?vo ~eio de pesca, a impossibilidade imediata de adotá-lo e a 
rea~ao, '!lasto de despeito e hostilidade, contra quem podia usufruir. 
com mats vantagens os recursos do meio. 

Aos poucos foi'.'se perdendo o hábito de referir-se aos cercos 
com o complemento "de japones": ele passo~ a ser simplesmente 
cerc~ flutu~?te ~u "c~~co" a m~dida que se dava a paulatina inte
gra~ao da_ nov1dade na cultura local. Contudo, nos primeiros 
tempos, nao era apenas. cerco de japones, mas o cerco do japones: 
tratava-se do de Kamatt. Antes deste, uma primeira tentativa feita 

17 Note-se que ncstc curto Pcriod~ de tempo, em Santos já se pcr~ dois cercos 
que foram arrastados pela correnteza, um na Enscada do Guarujá e outro na En
seada ~e Santo A.maro, fato que nunca se registrou na llha ou litoral norte. 

18 Sebast1io Barnabé da Luz, natural do bairro do Sombrio. Infonnou-me há pou
co. tempo que cstava entralhando dois cercos para serem fundeados cm Cana
né1a. 
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" por um seu patricio, Matimoto, ·rora frustrada: a rede por ele cons
truida .. nao provou bem", como se repete na Ilha, por nao ter sido 
devidamente entralhada, de ·sorte. que vinha a tona com o movi
mento das águas. Mais tarde, Kuzi Hamab (que o pessoal do local 
abrasileirou para ºSeu Amavel", nome sob o ·qual passou a tradi
cao ), já conhecedor desta armadilha de pesca no Japao, conseguiu 
entralhá-la a contento a expensas de Kamati: foi o primeiro cerco 
flutuante que ficou na história da pesca no Brasil 19

• 

Com o exito da rede construida por Hamab, recompensas eco
nómicas logo advieram a Kamati; mas prestigio ou reconhecimento 
nao creio que os tenha conseguido até a época de sua retirada do li
toral 2º. 

Pela própria organizacao económica da Ilha, este melhora
mento na pesca estava fadado a aceitacao e difusao muito mais rá
pida que qualquer outro que se processasse em terreno diferente, 
mesmo na agricultura 21

: os padroes de intercambio e especializa
cao que presidem a pesca, inserem a Ilha nt:1m mundo ·muito mais 
amplo, comercializado, tornando-a, por isso mesmo, mais receptiva 
nesse setor de atividades. A ligacao com Santos torna o. pescador 

19_ Kuzi Hamab, natural de Nagasaki (Japao), chegou ao Brasil cm 1919. Residiu . 
por atgurn tempo cm Cabo Frio (Rio de Janeiro) e ali coilstruiu urn cerco flutuan
te para. um patffcio, Y uzaburo Yamangata. M udando-sc logo depois para a 1 lha . 
de S. Sebastiio, construiu ali o primeiro cerco no Sombrio, para Sumkiti Kama
ti. Segundo suas inf ormac0cs, o introdutor do cerco de Para ti aprende u a arte 
com ele. Hamab dizque no Japio o cerco .. sempre existiu" e que aprendeu a con
feccioná-lo na escola. Atualmente este japonas reside cm Ubatuba, onde conti
nua. a entralhar cercos. As informac0es por ele prestadas, devo-as ao Sr. Alccu 
Maynard Araujo que teve a gentileza de entrevistá-lo a pedido meu. 

20 Os brasileiros reconheccm a mcstria dos japoneses na pesca. Scntem por eles ad
mira~o: "Quando urn japonas embarca, o mcstre brasileiro fica cm lugat sccun
dário. Nao há ~orno.japona". Contudo, os pescadores brasilciros de maior fama 
muito dariam para ver os japoneses afastados da pesca. 

21 Japoneses na llha introduziram também melhoramentos e inova~ no cultivo 
da terra: a hortá foi urna destas novidadcs e o emprego do adubo de peixe, outra. 
Nenhuma das in~vac0es lograram prosperar: retirados do litoral, os brasileiros 
recolheram os produtos das hortas deixadas (que, por sinal, causavam admira
~o) e nunca mais se pensou no assunto. Sistemas de pJantio, produtos cultiva-
dos .. etc, continuaram a seguir a rotina sob aJegacio de qué ... os japoneses cansam 
demais aterra", nao valendo a pena adotar seus processos ... Pelo fato de se en-
tregarem os residentes, quanto .aos produtos agrícolas, ao neccssário para o con
sumo da familia e pelo fato de nao lhes pareccrem imprcscindiveis a sua dieta le
gumes e verduras, as inovac6es japonesas nesse terreno nao lograram exito. 
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"familiar" com grande variedade de sistemas de pesca. A lém disso, 
é pela pesca que o m.orador local sai da "economia de subsisten
cia,,' incorporando-se num sistema de exploracao pecuniária a qual 
nao é indiferente um meio mais adequado de obter maior lucro. 
Acresce aind~ que a área de exploraca9 da pesca nao se confina aos 
moradores locais, de sorte que a inversao de capitais em meios mais 
lucrativos, embora mais caros, pode se dar mesmo por parte de nao 
residentes. 

De um ponto de vista mais imed~ato, por sua vez, out ros fato
res contribuíram para aceitacao do cerco: ele se impunha pela 
abundancia -de peixes que conseguía capturar, pela facilidade de 
trabalho que exigia em comparacao com outras redes (dispensando 
nao somente a iniciativa individual de acao em momento oportuno, 
como a especializacao técnica do manejo), pelo custeio barato (nao 
exigir urna tripúlacao cara, barco,' registró de ·barco, óleo, etc), por 
ser durável e p.or nao exigir a demanda .. de.óutras zonas de pesca, 
u~a vez que se mantém fundeado. Além· disso; a comp.reensao do 
principio em que se fundamenta va a construcaó do cerco er.a f acili
tada pela existencia .dos currais ou cercadas fixas que tinham, em li
nhas gerais, os mesmos objetivos, e que se disseminavam ao longo 
de. todo o costao da Ilha 22

• Finalmente, embora os rneios habituais 
de pesca adotados no Sombrío houvessem resolvido, de certo mo
do, o problema da pescaría nesse lugar dificil; era inegável que o 
novo invento se ~presentava como muito mais satisfatório: no 
Sombrío nao há praias, desembarca-se na pedra, recolhem-se as ca
noas sobre pedras, com auxílio de estivas. Como, porém, é um dos 
pontos mais piscosos da Ilha e, mesmo dentro da Baía dos Caste
lhanos, o mais abrigado contra o mau tempo, desenvolveu-se ·ali 
importante núcleo de pesca, exigindo que os moradores se habi
tuassem a puxar rede na pedra, o que reclama habilidade bastante 
pronunciada para a qual ~ treina desde criancas e 'considerada ina
tingível pelos moradores de outr.os pontos. 

Pelo fato· de localizar-se em ponto de pescaría dificil, embora 
altamente convidativa, Kamati e depois dele, outros japoneses, em 

22 Os cercos fixos de taquara, e8taqucadas e muradas, já eram conhccidos e comba-
. tidos pelas autoridades da pesca pelos prejuizos que causam a fauna marítima. O 

cerco flutuante tem sobre eles a vantagem de nao embaracar a navegacao, de nao 
impedir a livre migracao dos cardumes, de ser facilmente removível da água des
de que se considere conveniente esta medida e.de r:iao provocar a obstrucao dos 
locais em que funciona .pela acumulacao de detritos. 
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p lugar de se adaptarªº sistema costumeiro pelo qual a comunidade 
resolvera o problema e conhecedor de meio mais adequado para a 
sua solucao, ttouxe para a Ilha um elemento cultural valiosíssimo, 
guiado, muito embora, por mera questao pessoal: pescar de modo 
vantajoso, nao apenas do ponto de vista pecuniário, como do ponto 
de vista da natureza do trabalho. 

* * * 
Na difusao do cerco flutuante estímulos e barreiras na0 se 

apresentavam da mesma forma para todos os dispostos a aceitar a 
inovacao. De um lado, ser a rede pouco trabalhosa, de manutencao 
barata (nao exigindo urna tripulacao especializada, barco, registro 
de barco, óleo, etc.), durável e independendo de deslocamento para 
paragens longínquas, era constatacao geral. De outro lado, porém, 
P':lra o pequeno pescador, era rede cara, de "muita ciencia" (urna 
vez que, habituado a confeccionar a própria rede ou a obte-la por 
mao-de-obra barata, nao se encontrava agora na mesma situacao) e 
arriscada (o fracasso de Matimoto ficara marcado na mente de to
d.os). 

E foi por aqueles que podiam por maior enfase sobre as vanta
gens que se inicio u a adocao: "A exploracao dos cercos flutuantes 
caíra totalmente em !llªºs de pessoas abastadas, nao afeitas aos tra
~alhos da pesca, residentes forado municipio de S. Sebastiao e que 
t1ravam o máximo de práveito da situacao, em detrimento dos pro
fissionais residentes na localidade" 23

• Além disso "os mais favore- · ' . 
cidos da fortuna eram possuidores de tres, quatro ou mais apare-
lhos, todos localizados em regioes piscosas, nao permitindo esta si
tuacao que pescadores desprovidos de maiqres recursos pecuniários 
tivessem urna oportunidade qu.alquer de usufruir proventos desse 
sistema de pesca" 2

•. 

Sendo rede durável, ~amab <;orno único especialista da zona. 
conseguiu perfeitamente dar conta do recado, tend9 construido 
nada menos que 28 aparelhos. 

O estímulo para o aprendizado era brecado por dois fatores: de 
um lado, a idéia que até hoje prevalece de que. sendo· urna rede ja
ponesa, ••nao há com~ japoneses para faze-la"; de outro. pelo fato 

23 Anuário da Pesca Marítima ... p. 119. 
24 Ibídem. 
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de que, mesmo aprendendo a faze-la, o material exigido ultrapassa
va as posses de um pescador farto de recursos. Pouco proveito tira
ría, portanto, aquele que aprendesse a arte, quer por nao ser procu
'rado com empreiteiro, qu~r por nao poder fazer um aparelho para 
uso próprio. 

Acresce ainda que o cerco nao era passível de ser copiado sem 
explicacoes: a confe~ao do fundo, como o próprio Hamab esclare
ceu, exige explicacoes, porque "só de ver nao se aprende" e as expli
cacoes se lhe tornavam dificeis pelo desconhecimento da língua. Se
bastiao Barnabé, tendo residido próximo de Hamab e se tornado 
seu auxiliar, me disse:: "Para aprender a fazer cerco nao é qualquer 
um. A gente precisa ter leituras (?) e boa cabeca. M uita gente pas
sou a vida toda vendo fazer cerco e nunca aprendeu." 

Mas a necessária motivacao surgiu quando, retirados os japo
neses do litoral, numa época em que o uso do cerco já tinha se im
posto, os brasileiros tiveram que se haver com a dificuldade. Deve
ras significativa é a apréciacao de um caicara a respeito: "Enquanto 
os japoneses nao saíram do litoral, os brasileiros foram na "fiúza" 
deles e nao se arriscavam a provar o cerco. Parecem certos homens 
que precisam perder a mae para se tornarem homens de verdade." 
Barnabé é fruto desta época'. Manoel Fontes (Sombrio), outro. E 
ambos sao hoje donos de cercos. 

Concomitantemente com o aparecimento do cerco, surgiu a 
forma de remuneracao do trabalho dos visitadores, um tanto discre
pante das usuais na liba. 

O sistema de pesca local obedece a urna velha tradicao 2s. Re
lacoes pessoais prevalentes resistem a conversa.o da pesca em ter
mos meramente comerciais. Evidentemente, o pescador profissio
nal, que se engaja como assalariado de companhias santenses, esca- . 
pa a es tes padroes da cultura local. Porém, a f amília e a vizinhanca 
continuam a constituir grupos dentro dos quais nao predominam 
completamente as cons.ideré;}coes pecuniárias. Pescadores há que, 
saindo da Ilha para Santos, rejeitaram boas posicoes porque os car
gos que lhe f oram oferecidos "representavam exploracao do peque
n o pescador". E nao raro estes homens, submetidos a padroes rígi
dos de moral que presidem a pesca em seu pequeno grupo, chegam 
a conhecer situacoes de conflito entre as demandas do parentesco e 

25 V. MUSSOLINI, Gioconda. Art. cit. 
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" vizinhanca e os proveitos das transacoes de caráter meramente co
mercial. 

Quanto ao cerco, do ponto de vista de ser explorado por capi
talistas que invertiam capital, sem participar da pesca, nao constituí 
ex ceca o: outros sistemas de pesca f uncionam sem o trabalho dos 
proprietários 2" . Porém, nao tendo seguido.o uso costumeiro de fa
zer a tripulacao partilhar dos lucros da rede, o cerco deu origem a 
urna forma de assalariamento fixo: recebem os visitadores de trezen
tos a quatrocentos cruzeiros mensais (o que constitui mao-de-obra 
sobremodo económica), salário que se mantém mesmo quando, se
gundo tne informou um dono de cerco 27, se chega a levantar, numa 
só visita, cinqüenta caixas de peixe-galo vendidas em Santos a oi
tenta cruzeiros cada urna. 

Contudo, um sistema diverso se vem observando entre aqueles 
proprietários que, naturais do local em que funciona o cerco, rein
troduziram a partilha a meia, distribuindo metade do dinheir.o con
seguido entre os visitadores. Em matéria de cerco, porém, tal siste
ma representa a exc~ao: o hábito do ordenado fixo, iniroduzido 
por Hamab, juntamente coma implantacao do aparelho, prevalece. 

Aos poucos o cerco flutuante vai-se alastrando por entre pes
cadores "menos afortunados", i11divíduos que; sem serem capitalis
tas, veem na pesca o único incentivo para empate de seu capital, 
lentamente acumulado. Grande quantidade de requerimentos soli
citam permissao para a instalacao de tais engenhos de pesca, ºsen
do tao exagerado o interesse pelo seu emprego que seria impossível 
atender a todos os solicitantes, ainda que maior fosse a amplitude 
do costao piscoso da llha de Sao Sebastiao" 21 

26 A traineira, por exemplo, rede especial para pescar sardinha, vai com~ando a se 
introduzir na llh.a de S. Sebastiao, onde atualmente existem duas cm funciona
mento e duas cm preparacao. Urna delas é propriedade de seis sócios residentes 
cm llhabela, nao pescadores. Este sistema de pesca funciona com a participacao 
de duas equipes: a do 'barco e a da rede. Embarcada a rede em qualquer barco 
que o deseje, ontra em acao a equipe da traineira. A do barco fica a sua disposi
~ao. Recolhido o peixe, é ele comprado pelo barco que se incumbe, entao, de 
conduzir o carregamento para Santos. Os manejadores da rede dao aos proprie
tários da mesma metade do dinheiro conseguido na venda dó peixe ao barco. Da 
outra metade, o mestre da rede recebe parte e meia e os demais, urna parte. 

27 Augusto Cardeal Sobrinho, proprietário de cerco no Saco do Estácio. 
28 Anuário da Pesca Marítima ... p. 119: · 

286 

Entao é interessante observa.r que a introducao dessa rede na 
zona sul do Estado esteja se dando por parte de pescadores que, por 
assim dizer, chegaram tarde as costas promissoras da Ilha, a area 
por excelencia dos cercos flutuantes 29 

• 

29 O Sr. Kuzi Hamab, atualmente residente em Ubatuba, fez no local cinco cercos 
para um ·só proprietário, o Dr. Wladimir Piza. Em Santos vi tres propriet;ü ios, 
sócios, possuidores de tres cercos. Na Ilha atualmente só é permi tido um cerco 
para cada so licitante. Toda a 'questao de cercos é regulada por lei pela Superin
tendéncia do Departamento da Produ~ao Animal. 
Um pormenor interessante: cm Ubatuba o Sr. Hamab está em vias de introdu,.ir 
urna nova forma de cerco, com duas bocas. Vai construí-lo para ~ Dr. Scmhra
nelli . Esta, bem como a primeira forma de cerco, sao iguaizinhas :h japo nesas, 
nao tendo Hamab feito outra alteracao a nlo ser a do tamanho (menor) . 
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FONTE* 

"Os M eios de Defesa Contra a MoJéstia e a Morte em Duas Tri
hos Br'-lsileiras: Kaingang de Duque de Caxias e Bororo Orien
tal'· é tese apresentada ao corpo docente da divisao de estudos 
pós-graduados da Escota Livre de Sociología e Política de Sao 
Pa ulo. cn1 cu1npri1nento de urna das exigencias para a obten<;ao 
do gra u de Mestre em Ciencia. Foi publicada originariamente 
como separata da Revista do Arquivo Municipal, n9 110, 1946, p. 
1-152. 

1 .. Notas sobre os Conceitos de Moléstia, Cura e Morte entre os 
índios Vapidiana" saiu en1 Socio/ogia: revista didática e científica, 
S. Paulo. v. 6. n~ 2, 1naio de 1944, p. 134-155. 

J .. Aspectos da Cultura e d a Vida Social no Litoral Brasileiro" saiu 
na Rerista de A11trupologia, S. Paul_o, v. 1, n9 2, dezembro de 
1953 . . 

-l .. Os Japoneses e a Pesca Comercial no Litoral Norte de S. Paulo" 
saiu na Rl'l'ista do .\fuseu Paulista, S. Paulo, nova série. v. 14, p. 
~XJ-297 . 

• '.\c:.t a '.'>c._: :11> -.l.' .11.:ham c:.darc:l:idas as publka¡,:oc:s por mc:io das quais os lrabal hos 
J a autora rl.'u111Jo:o. na prc:sc:n lc obra foram originalmente: d i\ ulgados. 
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"5 .. O Cerco da Tainha na Ilha de Sao Sebastiao" saiu em Socio/o
gia: revista didática e éientífica, S. Paulo, v. 7, n9 3, 1945, p. 135-
147. 

6 .. O Cerco Flutuante: urna rede de pesca japonesa que teve a llha 
de Sao Sebastiao como centro de difusao no Brasil" saiu em So
cio/ogia: revista didática e científica, S. Paulo, v. 8, n9 3, 1946, p. 
172-183. 

Este livro foi impresso pela 
SIMBOLO S.A. INDÚSTRIAS GRÁFICAS 
Rua General Flores, 518 522 525 
T elefone 221 5833 
Sao Paulo . · 

Com filmes fornecidos pela editora 

' 

Na segunda parte é abordada urna te
mática a qual Gioconda Mussolini deu 
urna contribui~ao singular e pioneira. 
Aliando dados históricos a escrupulosas 
dcscri~oc:s etnográficas alcan~a fecun_da 
clabora~ao teórica. 

Rcfiro-me ao estudo dos modos de vida 
das_popula~ocs cai~aras, cm que a autora 
analisa as influencias indígena, portugue
sa e un1a .bastante rec~nte, a japonesa, 
hcm como a criatividade da cultura cai~a· 
ra na busca de solu~oes para os problemas 
de suhsistencia e de convívio humano. 
Aquí se demonstra ~orno a associa~ao en
tre urna economía baseada na pesca arte
sanal e no cultivo da mandioca pode man
ter urna popula~ao mais ou menos densa 
que ocupou quase todo o litoral brasileiro 
durante séculoJ.,. Esses modos de vida, es
tudados por Gioconda cm 1953 no litoral 
paulista, pouco diferem, cm inúmeros as
pectos, dos que estudei entre os indios do 
alto rio Negro, Amazonas; cm· 1978 . . 

Depois da pu.blica~ao de Indios e bron
co.,. no Bra.t;i/, de ·: Eduardo Galvao, que 
reúne marcos da antropología brasileira 
dispersos cm revistas especializadas e 
publ.ica~oes oficiais, dificilmente acessi- . 
veis as novas gera~ocs de estudiosos das 
ciencias humanas, a EDITORA PAZ E 
TERRA presta um grande servi~o a cultu
ra brasilcira. reunindo trabalhos de Gio
conda M ussolini que, como Galvao, dedi~ 
cou sua vida ao estudo e def esa das mino
rías csquccidas e relegadas do nosso país. 

Berta G. Ribeiro 
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