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réna como tribo, dando-lhes terras e proteção legal, mas ao mesmo 
tempo os colocou sob uma tutela que lhes restringe a liberdade de 
ação. Os funcionários do posto decidem o que é bom para os índios. 
No princípio isto pode ser essencial, pelo menos na medida em que se 
trata dos objetivos do posto; mas os sistemas de reserva, como, aliás, 
em todo o hemisfério ocidental, tendem a perpetuar uma atitude de 
tutelagem para com os nativos, tornando-lhes difícil enfrentar o mun
do sozinhos, fazer opções e tomar decisões por si mesmos. 

· Outro fator importante é a dificuldade dos Terêna em at~ngir 
paridade econômica com seus vizinhos brasileiros, e, por conseguinte, 
um status social correspondente. A sua economia foi e continua sendo 
a lavoura de subsistência. Produzem grande parte do que comem, e 
o pouco dinheiro que ganham o obtêm pelo trabalho assalariado na 
ferrovia próxima ou em fazendas brasileir~s. Se ao lado da lav~ura 
de subsistência pudessem plantar e produzir para o mercado, tenam 
maior independência, além de um sentimento de segurança e um status 
mais elevado. 

Como ainda não alcançaram uma forma de vida consistente e 
bem integrada, os Terêna não têm ainda capacidade para tomar de
cisões próprias quanto aos méritos do ,catolicismo, do protestantism~ 
e do xamanismo. A ela chegarão provavelmente pouco a pouco, a 
medida que se firmar a sua posição social e econômica na nação. 
Por certo também a nova religião terêna não será nem inteiramente 
católica, nem protestante, mas conterá forte dose de xamanismo. 
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O MITO DO JURUPARI ENTRE OS BAN1WA 
DO RIO IÇANA 

GUILHERME SAAKE ( *) 

Os Baníwa do rio lçana, importante via de comunicação fluvial 
entre a Colômbia e o Brasil, encontram-se há tempo sob a influência 
da ,civilização ocidental. O fato de, não obstante, haverem conser
vado sua alma de índio fi.cou evidenciado para mim de maneira es
pecialmente viva quando pesquisei o significado do mito do Jurupari 
na vida da tribo. 

Antigamente, o termo Jurupari, originário da língua tupí, desig
nava um espírito da floresta dos povos tupí, maléfico para os homens 
e identificado, pelos missionários, com o Diabo da religião cristã. 
Entre os Baníwa, porém, o Jurupari é um ser mitológico, que nada 
tem a ver com o Diabo e é representado por grandes flautas, tabu 
para as mulheres. Em sua língua, esse ser mitológico e as flautas dele 
derivadas chamam-se kuai. No presente trabalho empregaremos o 
termo tupí, o mais usado, inclusive entre os índios, e que designa o 
ser mítico e aquelas flautas. 

Até hQje os Baníwa são de opinião que toda mulher que vir o 
Jurupari deverá morrer. Quando, na roda dos homens, contaram 
que, no alto lçana, os protestantes teriam mostrado abertamente às 
mulheres o Jurupari, para acabar de vez com a superstição, todos 
ac~aram qu.e isso }ria terminar mal. Outrossim, é crença geral que os 
peixes dos 1garapes em que se guarda o Jurupari fazem mal às mu-

(•) Wilbelm S.un, "Die Juruparilegen~ bei dcn Baníwa des Rio Issana" , Proceedings 
o/ the Thirty-#cond lnurnational Congren o/ AJ<Mriranists (Copenhagen, 19S6), Cope
nhaaue, 19S8, p. 271-279 . Tradução de Trudc voo 1.aschan Solstcin. Reproduzido com 
autori.zaçio do autor. 
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lheres, em especial no que se refere à sua fertilidade. No fim de 
minha estada entre os Baníwa, só me foi entregue uma flauta de 
J urupari mediante promessa de escondê-la numa caixa, para que as 
mulheres não a vissem. Um dos meus informantes observou que se 
poderia contar histórias do J urupari durante dez noites seguidas sem 
chegar ao fim. A meu ver, o mito do Jurupari pode ser considerado 
a grande epopéia dos Baníwa, em que se relata o passado da tribo 
de forma análoga à do canto alemão dos Nibelungen, ou da Kalevala 
dos finlandeses. 

Entre os meus três informantes havia dois tuxaua, a saber, 
Fernandes, de Sant'Ana, localidade situada abaixo do posto missio
nário de Assunção, e Leopoldina, ·cujo domínio fica acima desse 
posto. O relato mais detalhado me foi dado por Ernesto1 o inteli-

- gente filho de Venceslau, que falava o baníwa e o nheengatu, além 
do português. Consta que outrora o pai, homem sombrio que faleceu 
durante minha visita e do qual o filho recebeu os mitos, teria 
sido pajé. No ponto mais elevado da Serra de Sant'Ana, para onde 
fôramos a passeio, Ernesto contou-me a história emocionante do 
Jurupari. Estávamos sentados em um tronco de árvore, debaixo de 
uma palmeira, na roça de Ernesto, plantada de mandioca e cana-de
açúcar. Em nossa frente descortinava-se o grandioso panorama da 
mata virgem tropical, que se estende até as alturas de Cucuí, nos 
confins do País. Para não prejudicar o efeito da narração, deixei de 
tomar notas e evitei interrupções com perguntas. Numa posterior 
repetição da narrativa tomei as notas em que se baseia este artigo. 

A primeira parte do mito trata da concepção e do nascimento, 
do nome, da natureza e, por fim, da morte de Jurupari. Na segunda 
parte conta-se como surgiram as flautas que, reproduzindo-lhe a voz, 
simbolizam o ser mítico após o seu desaparecimento. A terceira parte 
fala da luta entre homens e mulheres pela posse das flautas e da 
qual, por fi.m, os homens saíram vitoriosos. 

Além de Jurupari, os quatro personagens do mito são Inapirikúri, 
Dzúri, Meríri e Amáru. Inapirikúri é um ser constituído só de ossos 
e, portanto, sem carne. Por este ser foram feitos Dzúri, Meríri e 
Amáru, não pelo trabalho das mãos, mas por uma simples palavra de 
sua boca. Dzúri e Meríri são s~res masculinos que personificam as 
duas aç·ões mais importantes do pajé, a de chupar e a de soprar. 
Amáru, chamada tia por Inapirikúri, sem realmente sê-lo, já que 
por ele foi feita, torna-se a mãe de Jurupari. 

Amáru concebeu Jurupari sem a presença de um homem. Ela 
passou uma vara pelo rosto. De noite sonhou que estava dormindo 
com Inapirikúri. Isso aconteceu por três vezes. Em seguida, sentiu-se 
grávida. 
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O corpo de Amáru não tinha abertura pela qual a criança pu
desse nascer. Ao pescar, um peixe entrou em seu corpo. Assim 
originou-se a abertura pela qual a criança entra na vida. 

Durante o parto, Amáru sofreu dores fortes, um dia todo. Após 
ter dado a criança à luz, ela jazia como morta. De~sa maneira, 
Dzúri ·conseguiu seqüestrar a criança, sem ser notado. Quando Amáru 
voltou a si, perguntou pelo filho. lnapirikúri respondeu que nada 
nascera dela, além das páreas, que estavam no chão. Aí Amáru gri
tou: "Sim, nasceu uma criança. Você a roubou". Das páreas joga
das nágua por Inapirikúri, surgiu a primeira arraia. 

Dzúri e Meríri trataram da criança. Não tinha boca e, portanto, 
não podia falar nem comer. Seu alimento era o fumo de charuto, 
soprado por Dzúri sobre ela. Cresceu rapidamente, de modo que 
em dois dias já se parecia com uma criança de seis anos. 

Inapirikúri queria sondar a natureza daquele estranho ser. Este, 
·perguntado se era homem, animal. peixe, meneava a cabeça, em 
sinal de negação. À pergunta - "Você é o Jurupari"? -, acenou 
com a cabeça, afirmativamente. Inapirikúri queria descobrir também 
onde estava a boca do ser. Apontou para diversas partes do corpo, 
·do peito, do rosto, até identificar o lugar da boca, mediante novos 
acenos com a cabeça. Em seguida, cortou-lhe a boca no sentido 
perpendicular à arcada dentária. Como isto não estivesse certo, 
tornou a fechar a carne aberta e aplicou novo corte em sentido 
horizontal. Imediatamente o ser começou a emitir um zunido, que 
encheu todo o mundo, então parecido com uma roça. 

O corpo de Jurupari era coberto de pêlo. A cabeça, as mãos e 
os pés tinham forma humana, mas o corpo era de macaco. Certo 
dia, Jurupari foi para a floresta com três garotos, a fim de colher 
frutos para uma festa. Os meninos estavam proibidos de comer dos 
frutos colhidos. Jurupari trepou em uma árvore, para apanhar os 
frutos com um pau. Os garotos colheram os frutos, abriram-nos e 
retiraram os caroços. Estavam com f orne. Pescaram alguns peixes 
numa lagoa próxima, que assaram no fogo. Mas antes de poderem 
comer qualquer coisa, J urupari, sabendo da falta cometida pelos 
meninos, mandou uma tempestade, com chuva. Eles procuraram 
abrigo num buraco grande, aberto em sua frente. Era a boca de 
Jurupari, que então se fechou sobre os meninos. 

Inapirikúri sabia do que se passara na floresta, isto é, que Juru
pari engolira os três garotos. Mandou colocar quatro cestas em sua 
frente. Quando Jurupari voltou para casa, teve de vomitar. Nas 
primeiras três cestas caíram os meninos devorados, na quarta, as 
frutas. Depois Jurupari foi para casa, tomar banho. Inapirikúri 
disse zangado: "Devemos matar Jurupari, senão ele nos mata a todos". 
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Jurupari, ciente dos perigos que o ameçavam, fugiu para o céu, 
ou, segundo outro informante, para o centro do mundo. :6 que exis
tem três mundos, o terceiro dos quais forma o centro. Inapirikúri 
mandou ao .céu um macaco - uma vespa, conforme outro relato -, 
a fim de chamar a J urupari. O macaco deu um pulo para o céu. 
Mas a vespa abriu um buraco, furando as paredes divisórias entre 
o primeiro e o segundo, e entre este e o terceiro mundo. Lá foi 
transmitida a Jurupari a ordem de Inapirikúri, que o mandava descer 
imediatamente para apresentar-se a ele. 

O maca~o levara peixe defumado e formigas gostosas, cujo sabor 
ainda fora aprimorado por Dzúri com fumaça de tabaco. Quando 
J urupari se recusou a acatar a ordem, pois que Inapirikúri qu~ria 
matá-lo o macaco lhe entregou os presentes, tão gostosos que fize-' . ram Jurupari mudar de atitude. Disse conhecer a intenção de Inap1-
rikúri de matá-lo, mas que não existia meio de tirar-lhe a vida. Quan
do, então, o macaco se dirigiu à porta, para voltar, esta se fechou 
tão depressa que quase esmagou o mensageiro inoportuno. Isto foi 
obra de Jurupari. Com a morte do macaco já não se julgaria na 
obrigação de cu~prir a ordem de Inapirikúri. Pelas cinco horas 
da tarde, Jurupari apareceu na Terra. Inapirikúri tinha feito três bo
necos de mulungo, madeira leve, para tomarem o iugar dos ga
rotos mor.tos, colocando-os de modo a pareGerem vivos. Jurupari 
falou: "Sei de tudo, mas você não me pode matar!" Seu corpo todo 
começou a zunir e a soar; o som do polegar era como o do jacamim, 
o do primeiro dedo igual ao da paca, os três dedos seguintes ao d? 
uari, o joelho ao do maracu e o cotovelo ao do veado. Jurupan, 
que queria ficar a noite toda, dançou ao redor dos bonecos de mu
lungo. Dançou até as duas horas da madrugada. Então começou a 
sentir frio. :E: que Dzúri soprara para que fizesse muito frio. Fize
ram uma grande fogueira para J urupari aquecer-se. Em seguida, 
Dzúri pegou uma das mãos de Jurupari· e Meríri a outra; dançaram. 
Jurupari, no entanto, falou: "Vocês não podem matar-me, pois nada 
existe com que possam matar-me. Sou madeira, sou água, sou a 
faca, sou a espingarda. Meu corpo é tudo e, portanto, nada há com 
que se possa matar-me." Mas não se lembrou do fogo. O fogo é 
algo muito diferente. O fogo destrói tudo. Inapirikúri disse: "Vamos 
jogá-lo na fogueira". Dançaram até as cinco horas da manhã. Depois 
jogaram~no na fogueira. J urupari, porém, falou: "V ocês não podem 
matar-me. Vou para o Céu. Meu espírito, minha língua vão para 
o Céu. Após minha morte, a humanidade deverá morrer também, 
que sem minha morte não precisava morrer. Os homens teriam ido 
para o Céu sem morrer, ao ficarem cansados e velhos." Quando, no 
fogo, estourou a barriga de Jurupari, seu espírito, emitindo um zunido, 
subiu para o Céu. Passado um mês, Inapirikúri seguiu a Jurupari 
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para o Céu, cheio de curiosidade, a fim de ver como era lá em cima. 
Ele encontrou Jurupari todo branco e reluzente, como se havia 
predito. Inapirikúri voltou com o desejo de morrer também, para 
ficar igual a Jurupari. Foi para uma terra estranha, onde morreu 
na cruz. 

No lugar da fogueira em que morreu Jurupari, brotaram da 
terra a paxiúba, o júbaro e cipó. Partes das vísceras, jogadas na 
mata por Inapirikúri, transformaram-se em mosquitos e serpentes. Em 
um só instante, a paxiúba se tornou uma árvore grande. Inapirikúri 
fez um macaco trepar na árvore, para, de distância a distância, fazer 
um corte no tronco. Depois Dzúri bateu com um pau contra a 
árvore, fazendo cair os pedaços cortados. Do júbaro se tirou a casca, 
recolheram-se os cipós pendentes, e da paxiúba, que é semelhante ao 
bambu, se tirou a medula. Assim, os segmentos da paxiúba toma
ram-se flautas de diversos tamanhos, envoltos em casca de júbaro 
e amarrados com cipó, que os índios usam como barbante. As di
versas flautas aparecem sempre aos pares. Como existem dez flautas 
diferentes, mas uma delas, a uari, em três exemplares, o número total 
é de vinte e um. Amarram-se nas flautas, em lugares opostos, dois 
paus aguçados na ponta inferior e que sobressaem à borda da flauta 
por uns 20 cm. Dessa maneira, as flautas, que medem de um a 
dois metros, podem facilmente ser colocadas em pé, fincando-se os 
paus no chão. Um golpe de vento provocado por Dzúri com o movi
mento de uma folha de árvore fez as flautas falar e cantar. - Para 
as flautas deram-me os seguintes nomes: jacamim, jauareté, aracu, 
paca, uari, suaçu, uairiri, cutia, tucano. 

Antes de morrer, J urupari falou: "Deixarei na Terra meu filho 
(minha língua, minha fala). Cantará como eu cantei>'. Dzúri fez 
os vinte e um Juruparis em uma hora. Produzem sons de diferentes 
alturas e volumes. 

Amáru foi para lnapirikúri e exigiu as flautas de Jurupari. Ina
pirikúri negou-se a entregá-las, alegando que ela, sendo mulher, não 
as poderia ter em seu poder. Amáru insistiu, dizendo que, já que lhe 
roubaram o filho, queria pelo menos ficar com o neto. Inapirikúri 
respondeu: ''Não pode ser. Você não é capaz de pensar como ele 
(Jurupari) ". Amáru não desistiu. Para livrar-se da incômoda supli
cante, Inapirikúri acabou prometendo..:lhe as flautas. No entanto, era 
só promessa, pois Inapirikúri já havia esboçado um plano para asse
gurar as flautas aos homens. 

"Escute", falou, "chame suas companheiras!" Amáru chamou 
trinta moças, que surgiram do chão, onde havia sido aberto um 
buraco. Dzúri fez o mesmo, tirando trinta rapazes de um buraco 
que abriu no solo. Iniciou-se então entre os trinta moços e as trinta 
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moças uma competição pela posse das flautas. De repe~te, brotaram 
da terra trinta palmeiras, todas da mesma altura e com.1~al. grossura 
de tronco. As trinta moças foram colocadas a certa distancia, frente 
às palmei ras, cada uma diante de uma das árvores. Inapirikúr.i e 
Amáru ficaram de lado, observando e controlando tudo .. A um sinal 
dado, as moças, com altos gritos, correm para as palmeiras e com~
çam a trepar, mas chegam apenas até meia altura do tronco. Ina~i
r.ikúri disse a Amáru: "Olhe, Amáru, _mulher não sabe trepar, nao 
tem força. Nós, os homens, temos força". Amáru ficou triste. Cen
surou as moças, que a haviam desiludido. Mas elas alegaram que 
os troncos eram muito lisos. Agora era a vez de os moços porem 
à prova sua força. Inapirikúri. bateu palm,as. Ligeiros, . C:º~~ ma
cacos subiram até a ponta mais alta das arvores. Inapinkun lhes 
havia' dado a força. Amáru não ousou mais falar palavra alguma. 

Mais tarde, Amáru chamou as moças para com elas discutir o 
roubo das flautas de Jurupari. Executaram o plano na calada da 
noite. Naquela época ainda não havia ri,os, e os lei.tos sem água 
serviam de estradas. As mulheres .construiram para s1 uma maloca 
grande, que tinha lugar para todas. 

Na. manhã seguinte, a casa de Amáru e Jurupari estava va~ia. 
Inapirikúri sabia então o que se passara. Amáru e as mulheres haviam 
roubado as flautas de Jurupari. Deviam estar por perto, pois não 
tinham forças para uma caminhada longa. Então, Dzúri e Meríri 
foram encarregados de fazer uma arma, de efeito igual ao do trovão 
e do raio, a fim de matar Amáru ·e as mulheres para recuperar as 
flautas de Jurupari. No dia seguinte, os trinta e três homens perse: 
guiram as mulheres. Localizaram a maloca das mulheres. Jurupan 
ficou ·contente em estar com sua avó. A·máru não sabia como fazer 
Jurupari cantar. Ela pegou uma flauta. Quando aproximou do 
rosto o orifício da flauta sentiu um leve golpe de vento. Ao colocar 
a boca no orifício a fla~ta começou a tocar e cantar. Desde então, 
a flauta não toca ' mais com o vento produzido pelo movimento de 
·uma folha, mas somente quando alguém sopra no orifício. Amáru 
ensinou também as companheiras a tocar as flautas e todas eram 
alegres e felizes. 

Inapirikúri aproximou-se da maloca, da qual saía o som de 
música alegre. Mandou Dzúri usar contra as mulheres a arma de 
trovão e raio. Todas as mulheres, menos Amáru, foram mortas. Os 
trinta rapazes pegaram as flautas de Jurupari e roubaram-nas. So
mente uma das flautas uari, escondida debaixo da axila de Amáru, 
ficou com as mulheres. 

Assim as .coisas ficaram até boje. Se uma mulher se envolve 
com o J urupari, deve morrer pelo trovão e raio, como daquela vez. 

282 

:f: este o mito, resumido em algumas partes menos importantes 
e simplificado na narração concreta dos pormenores. O meu infor
·mante, de índole pronunciadamente religiosa, estivera sob a influência 
do movimento messiânico desencadeado no rio Içana pela batista 
norte-americana Sophia Mueller, o que explica a presença de traços 
cristãos na história. Assim, por exemplo, Inapirikúri era quase sempre 
chamado de "Jesus". 

Apresenta-se aqui apenas o relato preliminar de uma pesquisa 
que deverá ser continuada e completada no próximo ano. Limito-me, 
por isso, à discussão de alguns pC'ntos. 

Tal como no mito, também na festa de Jurup·ari o personagem 
~entrai aparece relacionado com os frutos da floresta. Os homens 
percorrem a mata com as flautas de J urupari e colhem os frutos ma
duros. Pelas 5 horas uc:: t ~.rde, aparecem na aldeia, onde, ao som 
das flautas, as mulheres e crianças se escondem nas cabanas. Os 
frutos, em cestas, são depositados no centro da praça. Os homens 
tocam as flautas e dançam ao redor das cestas, flagelando-s·e mutua
mente com varas. Depois de se esconderem as flautas de Jurupari 
numa casa na qual às mulheres é proibido entrar, estas são .chamadas 
para buscar as frutas e com elas preparar bebidas. Em seguida há 
uma festa, que reúne ambos os sexos. 

Surge a pergunta, se o Jurupari deve ser considerado como espí
rito de vegetação, a qual produz, faz crescer e protege. Em algumas 
tribos encontram-se indícios que tornam provável a hipótese. Pes
soalmente não ·consegui resposta para esta pergunta. Todavia soube 
que a cultura da mandio:a foi iniciada por Kári, que fez a primeira 
Toça. Com um fio de tucum cercou uma região na floresta e, a 
seguir puxou o fio, derruband0 todas as árvores, sem desferir um só 
golpe de machado. Assim devia ser sempre. No entanto, o genro en
carregado de fazer nova roça desobedeceu e trabalhou com o macha
do; desde então as árvores da mata devem ser derrubadas com o 
machado. Preparada a roça, Kári retirou do seu corpo as n1anivas de 
mandioca, que jogou para todos os lados, na clareira. Foi este o tra
balho de plantio. Já no dia seguinte se podia colher a mandioca 
madura. Quando se arrancavam da terra as raízes, a casca não 
comestível ficava no solo, de modo que não havia o trabalho de 
descascar. Também aqui foi devido à desobediência às ordens de 
Kári que, hoje em dia, é preciso desca scar a mandioca com uma faca 
ou instrumento .cortante. Remontam a Kári festas em que se tocam 
flautas denominadas japurutu e que não são tabu para as mulheres. 
Assim, posso dizer apenas que, entre os Baníwa, a cultura da man
dioca independe de Jurupari e que a ligação deste com frutos silves
tres, a qual entre algumas tribos nos leva a identificá-lo como espírito 
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da vegetação, ainda requer estudos mais detalhados, no que se refere 
aos Baníwa. 

Além de sua função nas chamadas festas de J urupari, as flautas 
de J urupari são usadas na iniciação dos jovens, celebrada com exclu
são das mulheres e crianças e à qual se ligam tabus alimentares, je
jum, trabalhos, retiro e instruções. Por essa ocasião, as flautas de 
J urupari são exibidas aos rapazes pela primeira vez. Recomenda-se
lhes ·com a máxima insistência que jamais falem com mulher alguma, 
nem com a própria mãe, sobre essas flautas. Se a mãe perguntar, 
dirão que se trata de um animal perigoso, feroz, laçado pelo pai no 
mato. Os ensinamentos ligados à iniciação introduzem os rapazes 
na ética dos Baníwa: deverão venerar os velhos, não roubar, hospedar 
e alimentar forasteiros, jamais falar mal do próximo, não molestar 
as mulheres dos irmãos, etc. Também a este respeito não consegui de
terminar se tais normas e leis se prendem ao Jurupari, o qual, se
gundo Dom Frederico Costa, seria o legislador dos Baníwa. 

Na mão dos homens, as flautas de Jurupati são um meio de 

1

, do.minar as mulheres. Tem-se a impressão de que estas foram outro-
ra as donas êtas tfaütas, dominando socialmente na tribo, mas qü:e · f h s líbriiens, rebelando-se, lhes teriam tirado as flautas de Jurupari, 
símbolo de domínio e poder, e que, assim, teriam provocado uma 
revolução social na tribo. A nova posição dos homens teria sido 
assegurada pela transformação das flautas de Jurupari em tabu abso-
luto para as mulheres. Do mito se depreende que Jurupari, bem como 
as flautas, consideradas seus filhos, têm relação especial com Amáru 
e, por conseguinte, com as mulheres e que, por outro lado, existe 
.certa oposição, por as mulheres serem muito fracas para possuir as 
. flautas de J urupari. De fato, os homens saíram vitoriosos da com
petição, minuciosa.mente descrita. A.máru, a representante das mu
lheres, não se conformou com esse resultado decisivo. Com malícia 
conseguiu roubar as flautas, na calada da noite. As mulheres fizeram 
uma grande maloca, onde moraram juntas, tocando as flautas e vi
vendo alegres e felizes. Tal situação poderia ser definida como 
"usurpação'', pois as mulheres se apropriaram de elementos de grande 
importância social, aos quais não tinham direito. 

Essa situação, inaceitável para os homens, devia ser resolvida 
à força. Com uma arma misteriosa, equipada com as forças do trovão 
e do raio, foram mortas todas as mulheres, menos Amáru. Os ho
mens se apossaram das flautas de Jurupari e, com isto, assumiram 
a posição social na tribo que lhes era devida. Para garanti-la, acen
tuam que as mulheres tornarão a passar mal e deverão morrer no 
caso de se envolverem com as flautas de Jurupari. Que, apesar do 
cristianismo, esta crença continua viva entre homens e mulheres, 
já foi mencionado no início deste trabalho. 
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Não obstante meu grande interesse pelo problema da mudança 11 
revolucionária da ordem social da tribo, esboçada qo mito de Juru
pari, consegui. reunir somente doi~ indícios passíve~s ~e interpreta- ·. 
ção nesse sentido. Um caboclo cnado na tnbo, cu1a ltngua fala, e 
casado com a filha mais velha de um tuxaua, contou-.me que, em 
tempos idos, as flautas de Jurupari teriam estado em poder das mu
lheres. Foi só o que me pôde dizer. Na ocasião eu ainda não conhecia 
o mito acima relatado. 

Ao falai com um índio sobre a confecção e o uso do tipiti, eu 
soube, por acaso, que, antigamente, teria cabido aos homens a pre~ 
paração da mandioca, enquanto as mulheres tocavam as flautas de 
J urupari. Segundo o informante, isto se notava ainda pelos braços 
dos homens, ·achatados de tanto carregar o tipiti, ao passo que 
os das mulheres eram redondos e grossos. 

Os resultados da pesquisa são insuficientes para uma compreen
são mais profunda do significado de Jurupari entre os Baníwa. 
Ainda não tenho condições de colocar em seus devidos lugares os 
três seres mitológicos da tribo, Jurupâri, Kári e Inapirikúri. Por 
enquanto, não se consegue formar idéia precisa da verdadeira natu· 
reza de Jurupari, que tem relação com o Sol, com a luz, e que, do 
céu, t,rouxe o fogo para entregá-lo às mãos, ou melhor, à boca do 
jacaré. Estadas mais longas entre os índios, observações minuciosas 
das festas de Jurupari e das cerimônias de iniciação, bem como estu
dos comparativos deverão elucidar um pouco mais, assim o espero, 
a complexa história dos povos primitivos da região do rio Negro, 
para a qual a compreensão profunda do mito de Jurupari constitui 
importante via de acesso . 
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